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Gemeente 
Schoten 

6E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
30 JUNI 2016 

Zitting geopend te 20.10 uur. 

Aanwezig: Ann Pycke, wnd. voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De 
Smet, Catharina Van Osta, schepenen. 

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

Anne Mieke De Potter, wnd. gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Wouter Rombouts, schepen. 

Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ilse Stockbroekx, Gianni Peeters, Anneleen 
De Maeyer, Peter Van Nederkassel, raadsleden. 

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Sofie Goffin de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt raadslid Pieter Gielis de zitting. 
Vanaf punt 14 verlaat raadslid Juan Leysen de vergadering. 
Vanaf punt 24 vervoegt raadslid Juan Leysen de zitting. 
Vanaf punt 27 verlaat raadslid Joanna Brzozowska de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet;  

Gelet op het punt van de dagorde 'Verslag vorige vergadering'; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Besluit: met 21 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 
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Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 mei 
2016. 

 

2. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2016/3 

De raad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de brief van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, 
Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer, inzake de toepassing van de mobiliteitsregeling in 
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus – behoeftebepaling 2016-03; 

Gelet op het verslag van 10 juni 2016 van Hilde Melis, personeelsconsulente van de politiezone 
Schoten; 

Overwegende dat inzake de 3de mobiliteitscyclus voor 2016 de vacant te verklaren betrekkingen 
dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM);  

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

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

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

Gelet op de toelichting van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

  



 GR 30.06.2016 203 

 

Besluit: met 21 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Operationeel kader 

- 1 betrekking van commissaris van politie GEDI 

- 1 betrekking van commissaris van politie ELPZ 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie verkeersspecialist 

- 3 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie ELPZ 

- 5 betrekkingen van inspecteur van politie ELPZ. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

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

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

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

voorwaarde 6: het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven (voor de betrekkingen 
van commissaris). 

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

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

 

3. LOKALE POLITIE: AKTENAME BESLUITEN 

De raad, 

Gelet op het besluit van 29 oktober 2015 van de gemeenteraad waarbij de begrotingswijziging 2015/1 
van de politiezone Schoten (PZ 5353) werd goedgekeurd; 

Gelet op het besluit d.d. 25 februari 2016 van de gemeenteraad waarbij de begroting 2016 van de 
politiezone Schoten (PZ 5353) werd goedgekeurd; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
We lazen de opmerkingen van de gouverneur op zowel de begrotingswijziging 2015/1 als de 
politiebegroting 20/6.  
Niets inhoudelijk - dus knap werk geleverd, maar wel te laat met de verzending. 
Begrotingswijziging 2015/1 kwam in G.R. 29 okt. 2015  - diende bij de gouverneur te zijn binnen 20 
dagen  - 20 nov. 2015 - aankomst 18 maart 2016 - 4 maand te laat 
Begroting 2016 kwam in G.R. 25 febr. 2016 - diende bij de gouverneur te zijn binnen 20 dagen - 16 
maart 2016 - aankomst 4 april 2016 - slechts 19 dagen te laat maar eigenlijk verwacht bij de begroting 
vòor de start van het dienstjaar! 
Als hier op de gemeenteraad goedkeuring werd gegeven, welke zaken resten er dan nog voor de 
verzending of dragen naar het Provinciehuis? 
Of richt ik mijn vraag beter aan de financiële dienst van de gemeente? 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

In principe is er na de goedkeuring in de gemeenteraad niet veel werk meer om de verzending te doen. 
Maar omwille van gekende redenen gebeurt dit niet altijd onmiddellijk. 

Neemt akte: 

van de besluiten d.d. 18 april 2016 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende: 

- goedkeuring van de begrotingswijziging 2015/1 van de politiezone Schoten 

- goedkeuring van de begroting 2016 van de politiezone Schoten. 

 

4. OCMW: JAARREKENING 2015 

Raadslid Sofie Goffin vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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

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

Gelet op het besluit d.d. 8 juni 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten houdende 
vaststelling van de jaarrekening over het dienstjaar 2015; 

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Bij de bespreking van de jaarrekening van de gemeente in de raadscommissie financiën, treffen we een 
bedrag, afgerond, 14 milj Euro als waarborg door de gemeente aangegaan, voor de obligatielening 
Zorgflats OCMW. Wij zijn nu 1/3 van de tijd voorbij - 10 jaar van de 30 jaren. 
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Bij de opstart ervan was een financiële veronderstelling opgemaakt. 
Onze vraag hierover: klopt de financiële prognose nog? loopt die nog in dezelfde verwachting? 
Graag hierover de stand van zaken. 

Gelet op het antwoord van OCMW-voorzitter Catharina Van Osta dat het OCMW nog volledig op 
schema zit wat betreft de financiële prognose;   

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de jaarrekening dienstjaar 2015 van het OCMW Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Schoten op 8 juni 2016. 

 

5. JAARREKENING 2015 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, Titel IV, Hoofdstuk VI – 
Inventaris, jaarrekening en kwijting; 

Gelet op artikel 174 § 2 van het Gemeentedecreet houdende de bepaling dat het ontwerp van 
jaarrekening op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt, aan ieder 
lid van de gemeenteraad wordt bezorgd; 

Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient vast te stellen;  

Overwegende dat, als de gemeenteraad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, hij een advies 
formuleert over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren; dit advies wordt 
verder als bijlage bij de jaarrekening gevoegd en bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden 
gesteld; 

Overwegende dat de gemeenteraad stemt over de jaarrekening in zijn geheel; dat elk gemeenteraadslid 
de afzonderlijke stemming kan eisen over een of meer onderdelen van de jaarrekening die hij aanwijst; 
dat in dat geval over het geheel pas gestemd wordt na de stemming over een of meer onderdelen die 
aldus zijn aangewezen; de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover 
geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen; 

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

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

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2015; 

Overwegende dat voor de prioritaire doelstellingen indicatoren werden opgesteld teneinde monitoring 
mogelijk te maken; 

Gelet op het voorliggende document ‘Indicatoren prioritaire doelstellingen’; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de gemeenteraadscommissie financiën d.d. 23 juni 2016; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers in gemeenteraadszitting van 
heden; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 

Een rekening is in feite historie. In hoeverre was de financiële toestand van de gemeente gezond eind 
2015? In hoeverre werden de beleidsbeslissingen die voor dat jaar voorzien waren en gebudgetteerd, 
effectief verwezenlijkt? Deden er zich onvoorziene verrassingen voor die verklaren waarom budget en 
rekening meer dan normale afwijkingen vertonen? Want dat er verschillen zijn is onvermijdelijk. 
Alleen, het is best wanneer die niet al te groot zijn want dan zouden slechte karakters kunnen opperen 
dat de budgetten maar met de natte vinger opgemaakt worden. Of nog erger dat de rekening niet klopt, 
wat niemand in deze raad nog maar durft te veronderstellen. 

Blijft het feit dat voorliggende rekening heel wat verschilt van het budget. Ook van de laatste 
budgetwijziging. Wanneer 2015 zou afsluiten met een NEGATIEF resultaat van 4,9 miljoen, merken 
wij nu dat de uiteindelijke rekening afsluit met een POSITIEF resultaat van 3,7 miljoen . Of 8,6 
miljoen in de kering. En dat is toch wel heel erg misrekend in een totaal budget van een goede 40 
miljoen. 

Natuurlijk kan men zich verheugen dat het resultaat veel beter is dan voorzien. Verlies ombuigen in 
winst. Wie doet beter? En wanneer we de afzonderlijke posten bekijken, blijkt dat er bij de 
exploitatieuitgaven en inkomsten weinig problemen zijn . Er wordt zuinig bestuurd. Personeels- en 
werkingsuitgaven blijven onder controle, de inkomsten uit belastingen en overdrachten beantwoorden 
grotendeels aan de verwachtingen. De niet gebudgetteerde uitgaven voor kapitaalsverhogingen IKA, 
Integan enz worden gecompenseerd door dividenden. 

Het toch wel enorme verschil zit eens te meer in de gebudgetteerde investeringsuitgaven. Niet alleen 4 
miljoen minder bij wegen, 1,9 miljoen minder bij bibliotheek maar ook bij tientallen andere 
investeringsposten, bijna bij alle investeringsposten . Bijna voor 10 miljoen minder in het ganse 
investeringsbudget. Hoe komt dat? Is dat positief? 

Natuurlijk resulteert dat in een vrolijke kastoestand. 25.447.135 euro had u eind 2015 in kas. Hoeveel 
brengt dat nu nog op tenzij u het misschien bij de Optimabank belegde?  Is zo’n bedrag slapend geld 
nuttig wanneer er nog zoveel te doen is? Ook bij een riante toestand is het toch geoorloofd vragen te 
stellen. 

Voor ons liggen 151 bladzijden cijfers, grafieken en tabellen. Heel volledig en heel nuttig. Zeker voor 
professionals. Het zou nuttig zijn wanneer de administratie, die wij overigens heel hartelijk bedanken 
voor de uitgebreide documentatie, ons ook een woordelijke analyse zou bezorgen die de cijfers en zijn 
consequenties toelicht aan wie aan een zekere cijfermoeheid onderhevig is. 

Uiteraard keuren wij de rekening goed.         

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Zoals steeds zijn de ambities altijd groter dan wat echt gerealiseerd kan worden. Hier zijn 
verschillende verklaringen voor zoals allerlei procedures die moeten gevolgd worden waardoor 
projecten vertraging oplopen of omdat procedures worden aangespannen tegen de gemeente door 
derden. Bovendien was er ook nog een personeelstekort. Ondertussen werd het personeelskader 
uitgebreid en worden de vacante functies ingevuld.   

Wij zijn ons ervan bewust dat het investeringsprogramma belangrijk is voor de burger en doen hier het 
nodige voor. 

Wat het exploitatiebudget betreft: daar dient gewerkt te worden aan een mentaliteitswijziging bij de 
diensten. Met de BBC beschikken de diensten  nu immers over mogelijkheden die er vroeger niet 
waren, zoals budgetverschuivingen. Dit is nog niet echt doorgedrongen, waardoor nog steeds te ruim 
wordt gebudgetteerd. Hier wordt aan gewerkt. Wat echter niet wil zeggen dat de vinger niet aan de 
pols wordt gehouden: het is niet omdat er budget is, dat het ook uitgegeven moet worden. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
De rapportering in de raadscom. financiën was biezonder goed betreffende verstaanbaarheid voor de 
raadsleden, met dank aan onze financiële dienst en het bedrijf Q & A, dat ondersteunt 
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In deze raadscomm. stelde mijn fractie - en die aanbeveling willen wij hier zeker aan de gemeenteraad 
overmaken - in deze tijden - in deze periode - van lage rente is het wenselijk en zeer sterk aan te 
bevelen om telkens bij grote investeringen af te wegen dit toch met leningen te doen en hiervoor niet 
het overschot aan te spreken. Beter het overschot houden voor onverwachte niet geplande uitgaven die 
we nog kunnen verwachten in deze legislatuur. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Geld lenen doe je alleen als je geld nodig hebt. Zolang er een reserve is, moet er niet geleend worden. 
Onze grootste bekommernis nu is dat de gebudgetteerde werken worden uitgevoerd. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 20 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra 
Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

De jaarrekening over het dienstjaar 2015 vast te stellen. 

Artikel 2 

Akte te nemen van het document ‘Indicatoren prioritaire doelstellingen’. 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om een afschrift van dit besluit samen met de vastgestelde jaarrekening binnen de 
twintig dagen over te maken aan de provinciegouverneur. 

 

6. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE 
BIBLIOTHEEK 

Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

Overwegende dat een retributiereglement dient vastgesteld te worden tot regeling van het gebruik van 
internet in de gemeentelijke bibliotheek, alsook wat betreft de financiële regeling bij het uitlenen van 
boeken, compactdiscs, cd-roms, taalcursussen en dvd’s; 

Gelet op het vigerende dienstreglement voor de gemeentelijke bibliotheek; 

Gelet op de retributiereglementen van de bibliotheken in de buurgemeenten en het feit dat het 
wenselijk is deze op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat heel wat leners klagen over de hoge boetegelden voor dvd’s in vergelijking met 
andere gemeenten; 

Gelet op het advies van 17 september 2013 van de beheerraad van de bibliotheek betreffende de 
aanpassing van de retributies van de bibliotheek na de terugkeer naar de Braembibliotheek in 2014; 
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Overwegende dat de hoofdbibliotheek een tijdelijke huisvesting heeft met minder comfort voor de 
leners; 

Overwegende dat de hoofdbibliotheek terugkeert naar de Braembibliotheek die volledig gerenoveerd 
en heringericht zal worden; dat de tarieven op dat moment zullen herzien worden, maar dat de datum 
van verhuis vooralsnog onbekend is; 

Gelet op het advies van de beheerraad van 1 maart 2016 om dit reglement reeds gedeeltelijk toe te 
passen als volgt: aanpassing van de leen- en boetegelden, nog geen aanpassing van het lidgeld; 

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 april 2016 met 
deze aanpassing; 

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
De motivatie tot vermindering van de boetegelden, door de beheerraad bibliotheek voorgesteld, 
kunnen wij volgen, ook met toepassing vanaf 1 augustus 2016 
Dus boete bij overschrijden uitleentermijn voor DVD is nu 2,5 Euro per begonnen week - wordt 1 
Euro 
In een toekomstig nieuw retributiereglement zou voorgesteld worden om lidgeld te vragen vanaf de 
opening nieuwe Braembibliotheek. 
Wij wensen hier te vragen om dit te herdenken, te herbekijken. 
Begin met het vragen van lidgeld 1 jaar na de heropening - we moeten eerst onze leners, die afhaakten, 
terugwinnen naar deze nieuwe bib, die bijzonder, mooi, aangenaam, sfeervol en vele mogelijkheden 
zal bieden. Laat onze leners daar eerst van genieten en wennen en vraag na 1 jaar heropening pas 
lidgeld zoals voorgesteld van € 5 per jaar. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Lieven De Smet: 

Uw vraag om pas lidgeld te vragen 1 jaar na opening van de Braembibliotheek wordt overgemaakt  
aan de beheerraad van de bibliotheek. Indien hier lezers mee kunnen herwonnen worden, is dat zeker 
meegenomen.  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring 
van het retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek, in te trekken op datum van 1 augustus 
2016. 

Artikel 2 

Met ingang van 1 augustus 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een 
retributie geheven op uitleningen, op het gebruik van internet en op de afgifte van afschriften uit 
bestuursdocumenten in de gemeentelijke bibliotheek. 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de persoon die van de uitleendienst gebruik maakt of door de 
persoon die internet gebruikt. Ze wordt vastgesteld als volgt: 
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a)      voor boeken en tijdschriften: 

uitlening voor een periode van 4 weken: gratis 

tijdige verlenging voor eenzelfde periode: gratis 

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

b)      voor compactdiscs: 

uitlening voor een periode van 4 weken: gratis 

tijdige verlenging voor eenzelfde periode: gratis 

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

c)      voor taalcursussen: 

uitlening voor een periode van 4 weken: gratis 

tijdige verlenging voor eenzelfde periode: gratis 

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

d)      voor dvd’s: 

uitlening voor een periode van 4 weken: 1 euro per uitlening 

tijdige verlenging voor eenzelfde periode: 1 euro per uitlening 

tarief bij het overschrijden van deze periode: 1 euro per uitlening en per week achterstand 

e)       voor gebruik internet: 

gebruik internetcomputer: gratis 

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

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

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

Artikel 4 

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

zwart/wit: 

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

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

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

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

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

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

kleur: 

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

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

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

1,20 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto/verso 
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b)      Tarief voor de gewone aflevering van een kopie, anders dan een bestuursdocument: 

zwart/wit: 

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

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

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

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

kleur: 

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

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

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

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

Artikel 5 

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

Artikel 6 

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

Artikel 7 

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

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

Artikel 8 

Elke vorm van schade aan zowel hard- als software bij het gebruik van internet zal dienen vergoed te 
worden door de betrokken gebruiker. De regeling hiervan gebeurt op dezelfde wijze zoals bepaald in 
artikel 7. 

Artikel 9 

Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt gratis een ontlenerskaart. Voor elke vervanging hiervan 
wordt 5,00 euro per kaart aangerekend. 

Artikel 10 

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

Artikel 11 

De invordering van de retributie gebeurt contant tegen afgifte van een ontvangstbewijs door de 
bevoegde ambtenaar. 
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Artikel 12 

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

Artikel 13 

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

Artikel 14 

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

 

7. NOMINATIEVE TOELAGEN 2016 

De raad, 

Gelet op artikel 42 § 3 en artikel 43 § 2 - 2° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen, inzonderheid de artikels 1, 3, 4, 5 en 6; 

Gelet op artikel 16 - 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's; 

Gelet op het besluit van 18 december 2014 houdende vaststelling van het algemeen reglement 
toelagen, inzonderheid de artikels 4 tot en met 14 en 19; 

Overwegende dat de lijst van nominatieve toelagen deel uitmaakt van het budget 2016; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2016 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 
2016/1; 

Overwegende dat er bijkomende nominatieve toelagen worden voorzien voor TEJO, Schoten Bad, 
AMBS en VONAK; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Hier vragen wij een afzonderlijke stemming bij toelage AMBS: 1986 € 
Even uitleggen. 
Wij stemmen ja voor de jaarlijkse toelage aan AMBS: 750 € want die zit vervat in deze 1986 Euro. 
Het resterend bedrag van 1236 Euro voor de kerstbeelden zonder B.T.W en met vervoerskosten - 
keuren we niet goed. 
Dit bedrag werd al in november 2015 betaald aan de firma. 
Wij vragen de stemming over de basistoelage AMBS 750 € en een stemming over de 1236 € 
De overige 3 toelagen  TEJO 
 Schoten Bad 
 Vonak 
vormen geen problemen. 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Monique Van den Bogaert om de 
toelage aan AMBS op te splitsen in een basistoelage van 750 euro en een bijkomende toelage van 
1.236 euro: 

Er zijn 2 stemmen ja over dit voorstel en 21 neen. 
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Monique van den Bogaert en Peter Arnauw stemmen ja. 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet,  
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen neen. 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de hiernavolgende bijkomende lijst van nominatieve toelagen 2016 
zonder specifiek reglement en akkoord te gaan met de uitbetaling ervan, overeenkomstig het 
Algemeen Reglement Toelagen: 

10.000,00 euro Toelage TEJO 

  1.500,00 euro Toelage Schoten Bad 

  5.000,00 euro Toelage VONAK. 

Artikel 2 

Besluit: met 22 stemmen ja en 1 onthouding 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet,  
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Monique Van de Bogaert onthoudt zich. 

Goedkeuring te hechten aan de nominatieve toelagen 2016 zonder specifiek reglement en akkoord te 
gaan met de uitbetaling ervan, overeenkomstig het Algemeen Reglement Toelagen aan AMBS voor 
een bedrag van 1.986,00 euro. 

 

8. REGULARISATIE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST GEZINSHULP DOOR 
ERKENDE DIENSTEN 2014-2015. 

De raad, 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende regeling van de 
gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten, voor het jaar 2014; 

Overwegende dat aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied van onze gemeente, voor het jaar 2014 een 
gemeentelijke tussenkomst van 0,45 euro per uur toegekend wordt; 
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Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende regeling van de 
gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten, voor het jaar 2015; 

Overwegende dat aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied van onze gemeente, voor het jaar 2015 een 
gemeentelijke tussenkomst van 0,45 euro per uur toegekend wordt; 

Gelet op het verslag van financieel beheerder Herman Martens waaruit blijkt dat na interne controle is 
gebleken dat voor de jaren 2014 en 2015 een tussenkomst van 0,50 euro per uur werd uitbetaald aan 
de erkende diensten voor gezinshulp; 

Overwegende dat voor de jaren 2014 en 2015 samen een bedrag van 4.299,89 euro teveel werd 
uitbetaald; 

Gelet op het voorstel van de financieel beheerder om de aan de erkende diensten voor gezinshulp 
uitbetaalde bedragen over de budgetjaren 2014 en 2015 als verworven te beschouwen en niet tot 
terugvordering over te gaan; 

Overwegende dat zulks wordt voorgesteld om redenen van billijkheid, administratieve en sociale kost 
met betrekking tot een eventuele terugvorderingsprocedure en geringe bedrag ten aanzien van het 
totale budget; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Wij willen hier tussenkomen over punt 8 a) regularisatie. 
Door een communicatie gebrek met de juiste diensten kregen deze 6 gezinshulpdiensten over 2 jaar - 
een meerontvangst van 4.299,89 € per uur werd 0,05 € te veel uitbetaald. 
het gaat hier over 85.997 werkuren over 2 jaar. uitgevoerd door 6 erkende diensten voor gezinshulp. 
Als we zien welk administratief werk wordt verricht aan onbetaalde rekeningen die de gemeente nog 
moet innen: vb.  afhalen huisvuil bedragen van 2 - 3 - 5 - 6 euro 
  tweede verblijven bedragen van 250 Euro 
 bedrijfsruimten bedragen vanaf 60 Euro 
 parkeren blauwe zone bedragen van 25 € 
Hier worden telkens bewijsstukken verzameld waarin wordt aangetoond hoeveel keer dat de 
betrokkene wordt aangeschreven, gemaild op tot betaling over te gaan voor 2 € maar ook voor grotere 
bedragen. Hier moet zeker het gelijkheidsbeginsel toegepast worden en terugvordering moet gebeuren. 
In vermindering brengen van de gemeentelijke tussenkomst in 2016 en eventueel in 2017 bij deze 6 
diensten tot het bedrag van 4.299 € bereikt is. 
Wij vragen voor deze regularisatie punt 8 a) de stemming. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja, 1 onthouding 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert onthoudt zich. 

Artikel 1 

Akte te nemen van het feit dat tijdens de jaren 2014 en 2015 samen een bedrag van 4.299,89 euro 
teveel gemeentelijke tussenkomst werd uitbetaald aan de door het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap erkende diensten voor gezinshulp die bijstand ten huize verlenen op het grondgebied 
van de gemeente. 

Artikel 2 

Niet over te gaan tot terugvordering van het teveel uitbetaalde bedrag. 
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9. HERZIENING GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VOOR GEZINSHULP DOOR 
ERKENDE DIENSTEN VOOR 2016 

De raad, 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende vaststelling van de 
gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten, voor het jaar 2016; 

Overwegende dat aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied van onze gemeente, voor het jaar 2016 een 
gemeentelijke tussenkomst van 0,45 euro per uur toegekend wordt; 

Overwegende dat dit tarief ook op 0,45 euro per uur werd bepaald voor de jaren 2014 en 2015, doch 
dat na interne controle werd vastgesteld dat voor die jaren verder 0,50 euro per uur werd uitbetaald; 

Gelet op het besluit van heden van de gemeenteraad houdende akkoord om geen terugvorderingen uit 
te voeren voor de jaren 2014 en 2015 en deze uitbetaalde bedragen als verworven te beschouwen; 

Overwegende dat er voor het dienstjaar 2016 nog geen enkele uitbetaling is gebeurd; 

Gelet op het voorstel om het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende 
vaststelling van de gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten, aan te passen in 
die zin dat de tussenkomst per uur wordt bepaald op 0,50 euro i.p.v. 0,45 euro; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor gezinshulp die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied van onze gemeente, zal voor het jaar 2016 een 
gemeentelijke tussenkomst van 0,50 euro per uur betaald worden. 

Artikel 2 

Deze erkende diensten voor gezins- en bejaardenzorg dienen hiertoe per kwartaal een werkingsstaat 
voor te leggen bevattende naam, adres en aantal uren hulp. 

Artikel 3 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de werkingsstaten en personeelsprestaties te 
controleren op het secretariaat van de toelagetrekker. 

Bij het vaststellen van eventuele misbruiken of bij verzet tegen de uitoefening van controle is de 
toelagetrekker gehouden de toelage terug te betalen. 

Bij verzet tegen de uitoefening van controle wordt de toelage opgeschort zolang het verzet duurt. 

Artikel 4 

Deze toelage geldt voor het jaar 2016. De toelage wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van 
het overeenstemmend begrotingskrediet door de toezichthoudende overheid. 
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10. FEESTVERLICHTING: AANPASSING POLITIEREGLEMENT 

De raad, 

Gelet op de gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement Schoten, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015; 

Gelet op het voorliggende voorstel tot het voorzien van feestverlichting aan de openbare gebouwen en 
in het straatbeeld; 

Gelet op het advies van 19 mei 2016 van Martine Stabel, juridisch coördinator, met betrekking tot het 
gedogen van openbare lasten door de aangelanden zonder vergoedingsplicht, zoals bijvoorbeeld bij het 
aanbrengen van kerstverlichting via gevelboring, in opdracht van de gemeente; 

Gelet op het voorstel tot wijziging van de titel Afdeling 1.3. van Hoofdstuk A.1. Openbare veiligheid 
en vlotte doorgang en het daarin vermelde artikel 11 van het Algemeen Politiereglement Schoten; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2016 waarbij akkoord 
werd gegaan met de voorgestelde wijziging van de titel Afdeling 1.3. van Hoofdstuk A.1. Openbare 
veiligheid en vlotte doorgang en het daarin vermelde artikel 11 van het Algemeen Politiereglement 
Schoten; 

Gelet op de vraag van raadslid Piet Boucique om na het woord 'feestverlichting' nog volgend woord 
toe te voegen '(bijvoorbeeld kerstverlichting)'; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

In de rand van dit agendapunt wil ik volgende vraag stellen: is het aangetoond dat huren goedkoper is? 
En doet de ambs mee in de financiering? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Er is een kostprijsvergelijking geweest. Huren heeft het bijkomende voordeel dat de firma alles zelf 
ophangt en plaatst en dat elk jaar kan gevarieerd worden in het aanbod. 

Of de AMBS mee gefinancierd heeft, moet nagevraagd worden bij schepen Wouter Rombouts. 

Wat het bijvoegen van de tekst tussen haakjes '(bijvoorbeeld kerstverlichting)' betreft: de tekst kan 
aangepast worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van wnd. voorzitter Ann Pycke; 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Piet Bouqiqué tot toevoeging van de 
woorden '(bijvoorbeeld kerstverlichting)' na het woord feestverlichting in artikel 11 van het Algemeen 
Politiereglement Schoten: 

Er zijn 23 stemmen ja (eenparig) over dit voorstel 

Besluit: het amendement van raadslid Piet Bouciqué te aanvaarden. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 
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Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging van titel Afdeling 1.3. van Hoofdstuk A.1. Openbare 
veiligheid en vlotte doorgang en het daarin vermelde artikel 11 van het Algemeen Politiereglement 
Schoten als volgt: 

"Afdeling 1.3. Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, openbare verlichting of andere 
aanduidingen van openbaar belang 

Iedere eigenaar, vruchtgebruiker, gebruiker, pachter, huurder of bewoner van een gebouw is verplicht, 
zonder vergoeding, verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummers, steunijzers, feestverlichting 
(bijvoorbeeld kerstverlichting) en leidingen van openbaar nut en openbare veiligheid, te laten 
aanbrengen door de openbare diensten. 

Het bedekken, verwijderen, wijzigen of op enige wijze beschadigen of vernietigen van 
straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding of voorwerp van openbaar belang, is 
verboden." 

 

11. GRATIS GRONDOVERDRACHT DOOR IGEAN: NEERHOEVE 

De raad, 

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

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend op 15 mei 1992 door o.a. Igean voor het verkavelen van 
gronden, gelegen te Schoten aan de Neerhoeve en Lodewijk Weijtenstraat; 

Gelet op de overeenkomst, goedgekeurd bij raadsbesluit van 25 juni 1992, tussen de gemeente Schoten 
en de verkavelaars, naar aanleiding van de goedkeuring van het wegentracé; 

Gelet op artikel 6 van de voornoemde overeenkomst waarin bepaald wordt dat de wegbedding 
rechtstreeks en gratis dient afgestaan te worden aan de gemeente Schoten, met dien verstande dat de 
akte zal verleden worden nadat deze wegen zijn aangelegd; 

Gelet op de verkavelingsvergunning verleend op 4 mei 1993; 

Overwegende dat de wegenis in de jaren 1994-1995 werd aangelegd; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2011 waarbij 
werd vastgesteld dat de verkavelingsvergunning van 4 mei 1993 voor de onbebouwde loten en tevens 
voor de bebouwde loten 1 tot en met 22, lot 27 en loten 30 tot en met 43 vervallen is; 

Overwegende dat Igean nog eigenaar is van een deel van de wegenis; 

Gelet op de brief van 4 april 2012 waarbij de gemeente Igean aanmaande om krachtens de 
overeenkomst van 25 juni 1992 op eigen kosten een akte te laten verlijden voor de gratis grondafstand 
van de wegbedding; 

Gelet op de brief van 5 september 2014 van Igean dienstverlening met betrekking tot de nog over te 
dragen wegenis naar het openbaar domein van de gemeente; 

Gelet op het e-mailbericht van 1 juli 2015 van Igean dienstverlening met bijgevoegd het 
opmetingsplan opgemaakt op 23 juni 2015 door landmeter I. Van den Bergh; 

Gelet op de brief van 8 december 2015 van Igean dienstverlening met bijgevoegd het geactualiseerd 
opmetingsplan van landmeter I. Van den Bergh; 

Gelet op het KB van 12 mei 2015 en het MB van 11 mei 2015 betreffende de aanpassingen van de 
identificatieregels van onroerende goederen; 
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Overwegende dat deze besluiten tot doel hebben de nauwkeurigheid en dus de rechtszekerheid van de 
patrimoniale informatie die wordt bijgehouden door de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie verder te verhogen door, naast de vermelding van de referte aan een plan 
van afbakening, eveneens de voor de betrokken delen van percelen gereserveerde nieuwe 
perceelidentificaties (prekadastratie) in de akte op te nemen; 

Gelet op het e-mailbericht van 25 januari 2016 van Igean dienstverlening met bijgevoegd het 
definitieve geprekadastreerde opmetingsplan van 23 juni 2015 van landmeter I. Van den Bergh inzake 
de te realiseren grondafstand door Igean; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2016 waarbij 
principieel akkoord werd gegaan met de grondoverdracht door Igean aan de Neerhoeve en Lodewijk 
Weijtenstraat, zoals aangeduid op het definitieve geprekadastreerde opmetingsplan van landmeter I. 
Van den Bergh; 

Gelet op de bodemattesten van 18 februari 2016 afgeleverd door Ovam te Mechelen; 

Gelet op het e-mailbericht van 10 juni 2016 van Igean dienstverlening met bijgevoegd een ontwerp 
van akte tot overdracht van de grondpercelen; 

Overwegende dat Igean aan de Neerhoeve en Lodewijk Weijtenstraat nog respectievelijk 767 m² (lot 
1) en 1.054 m² (lot 2) wegenis dient over te dragen aan de gemeente Schoten; 

Overwegende dat het aangewezen is de publieke groene ruimte met een oppervlakte van 1.453 m², 
aangeduid als lot 3, eveneens mee over te dragen aan de gemeente Schoten; 

Overwegende dat de akte voor de overdracht van de loten 1, 2 en 3 door de burgemeester kan verleden 
worden, ingevolge artikel 9 van de wet van 27 mei 1870; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Naar aanleiding hiervan wil ik vragen strikter toe te zien om het parkeren tegen te gaan op de groene 
ruimte. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Over te gaan tot gratis verwerving voor openbaar nut van: 

-  enkele percelen met aanhorigheden gelegen te Schoten, zijnde de wegenis van de Neerhoeve, 
kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nr. 297N (767 m²) en zonder nummer (1.054 m²), met 
een totale oppervlakte van 1.821 m², zoals aangegeven in gele kleur als loten 1 en 2 en met 
vermelding van de nieuwe perceelnummers 698 A en 698 B, op het geprekadastreerde 
afbakeningsplan overdracht wegenis, opgemaakt door Igean dienstverlening op 23 juni 2015 

-  enkele percelen met aanhorigheden gelegen te Schoten, aan de Neerhoeve en de Lodewijk 
Weijtenstraat, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nrs. 272D3, 272C3, 272B3, 272A3 en 
272Z2, met een totale oppervlakte van 1.453 m², zoals aangegeven in gele kleur als lot 3 en met 
vermelding van het nieuwe perceelnummer 698 C, op het geprekadastreerde afbakeningsplan 
overdracht wegenis, opgemaakt door Igean dienstverlening op 23 juni 2015. 

Artikel 2 

De akte te laten verlijden door de burgemeester van de gemeente Schoten, handelend krachtens artikel 
9 van de wet van 27 mei 1870. 
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Artikel 3 

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

 

12. WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN WIJK SAS 6: AANKOOP PERCEEL 
VOOR AANLEG BUFFERBEKKEN 

De raad, 

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

Gelet op het besluit van 8 oktober 2013 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akte 
werd genomen van het besprekingsverslag van 27 september 2013 opgesteld door Grontmij 
betreffende de wegenis- en rioleringswerken in wijk SAS 6; 

Gelet op het besluit van 3 december 2013 van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
het uitzetten van de grenzen tussen het openbaar domein en privédomein in wijk SAS 6; 

Gelet op de toelichtingsnota voorontwerp Schoten: weg- en rioleringswerken SAS 6 (Boudewijndreef, 
Astriddreef, Leopolddreef, Vaartdreef, Laurentdreef, Arthurdreef) die in februari 2014 werd opgesteld 
door Grontmij; 

Overwegende dat daarin wordt voorgesteld om het thans weinig gebruikte speeltuintje te bestemmen 
als toekomstig bufferbekken; 

Gelet op het verslag van 27 maart 2014 van Saskia Vercauteren van de technische dienst; 

Gelet op de overeenkomst van bruikleen die op 29 april 2010 werd afgesloten tussen de gemeente 
Schoten en de nv Botermelck - La Garenne voor de inrichting van speelplein voor de kinderen van 
wijk SAS 6 op een strook van ongeveer 25 op 8 meter; 

Gelet op het besluit van 1 april 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akte werd 
genomen van het voorontwerp met toelichtingsnota betreffende de wegenis- en rioleringswerken in 
wijk SAS 6 en waarbij akkoord werd gegaan om het grondperceel te verwerven voor de aanleg van 
een bufferbekken en hiervoor een schattingsverslag aan te vragen; 

Gelet op de bespreking van het dossier op 21 mei 2014 met Luud Maas met het oog op het bereiken 
van een minnelijk akkoord tot aankoop van het perceel; 

Gelet op het schattingsverslag van 11 juni 2014 van de heer Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend 
Inspecteur van het 3de Registratiekantoor van Antwerpen 2 (voorheen 2de Registratiekantoor van 
Brasschaat) waarbij de verkoopwaarde van de grond aan de hoek van de Zandstraat en de 
Leopolddreef te Schoten, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 2n2, geraamd wordt op 3 
euro/m²; 

Gelet op het besluit van 8 juli 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij principieel 
akkoord werd gegaan om het perceel aan de hoek van de Zandstraat en de Leopolddreef te Schoten, 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 2n2, aan te kopen van de eigenaars Maas tegen de prijs 
van 3 euro/m² voor de aanleg van een bufferbekken en waarbij akkoord werd gegaan om de prijs zoals 
geraamd in het schattingsverslag van 11 juni 2014 (3 euro/m²) mee te delen aan de 4 individuele 
eigenaars van de familie Maas, met het verzoek hun schriftelijk akkoord te melden met de verkoop van 
dit perceel; 

Gelet op de diverse plannen voor de wegenis- en rioleringswerken SAS 6 (aanleg van het 
bufferbekken) opgesteld door Grontmij; 

Overwegende dat uit het grondinnemingsplan Leopolddreef van 29 augustus 2014 (plannummer 5) 
blijkt dat de oppervlakte van het betreffende perceel 559 m² bedraagt, zodat de exacte verkoopprijs 
wordt bepaald op 1.667 euro (559 m² x 3); 
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Gelet op het e-mailbericht van 8 december 2014 waarbij Luud Maas meedeelt dat hij in principe 
akkoord kan gaan met de verkoop van het perceel tegen 3 euro/m², op voorwaarde dat de gemeente 
tussenkomt in de kosten, voor het planten van een haag op het perceel waar nu een moestuin is en er 
een volledige afsluiting tussen het perceel en zijn eigendom komt; 

Gelet op het besluit van 16 december 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
akkoord werd gegaan om het perceel af te sluiten door middel van een herashekwerk van 2 meter 
hoogte met bovenbuis, en om eveneens een haag aan te planten juist achter de nieuwe draadafsluiting 
op grond van de heer Maas; 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning voor weg- en rioleringswerken in de wijk SAS 6, 
verleend op 20 maart 2015, waarbij de aanleg van het bufferbekken werd vergund; 

Gelet op het e-mailbericht van 11 juni 2015 met bijgevoegd de schriftelijke akkoordverklaringen van 
de 4 individuele eigenaars om dit perceel met een oppervlakte van 559 m² volgens het 
grondinnemingsplan van 29 augustus 2014 (plannummer 5), opgesteld door Grontmij, aan de 
gemeente te verkopen tegen de prijs van 1.677 euro; 

Gelet op het besluit van 23 juni 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarbij notaris 
Tristan Sebrechts, Churchilllaan 122 te Schoten, werd aangesteld voor het verlijden van de 
aankoopakte en de kosten voor het verlijden van de akte ten laste te leggen van de gemeente; 

Gelet op de gewijzigde regelgeving van de identificatieregels van onroerende goederen (KB van 12 
mei 2015 en MB van 11 mei 2015, wijzigend respectievelijk het KB en MB van 18 november 2013) 
waardoor het vanaf 1 juli 2015 verplicht is in de authentieke akte betreffende een deel van een 
kadastraal perceel, naast de planreferentie ook de gereserveerde perceelidentificatie te vermelden; 

Gelet op het definitieve grondinnemingsplan Leopolddreef van 18 augustus 2015 (plannummer 5), 
inclusief de planreferentie en de gereserveerde nieuwe perceelidentificatie; 

Gelet op het besluit van 15 maart 2016 met betrekking tot het afsplitsen van een perceel gelegen aan 
de Leopolddreef zn, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 2n2 met een oppervlakte van 559 
m²; 

Gelet op het e-mailbericht van 2 juni 2016 met bijgevoegd een ontwerp van authentieke akte opgesteld 
door notaris Tristan Sebrechts voor de aankoop van algemeen nut van het grondperceel gelegen te 
Schoten, Gemeenteheide, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 2n2 (deel), en volgens recent 
kadastraal uittreksel nr. 2w43, met een oppervlakte van 559 m² tegen de prijs van 1.677 euro; 

Gelet tevens op de door notaris Tristan Sebrechts opgestelde staat van onkosten en erelonen aankoop, 
voor een bedrag van 1.468,45 euro; 

Overwegende dat omwille van de strengere regelgeving aangaande buffering en composietbuien en de 
strengere eisen van de provincie betreffende de aansluiting op de Brandekensbeek er nood is aan extra 
buffering; 

Overwegende dat het perceel aan de hoek van de Leopolddreef en de Zandstraat te Schoten, dat weinig 
werd gebruikt als speeltuintje, volgens Grontmij de meest geschikte plaats is voor de aanleg van een 
bufferbekken; 

Overwegende dat in die optiek akkoord kan gegaan worden met de aankoop voor openbaar nut van dit 
grondperceel; 

Overwegende dat de overeenkomst van bruikleen met betrekking tot dit grondperceel tussen de 
gemeente Schoten en de nv Botermelck - La Garenne initieel werd afgesloten voor 5 jaar, vanaf 1 juli 
2004 tot en met 30 juni 2009; 

Overwegende dat partijen op 29 april 2010 een nieuwe bruikleenovereenkomst hebben afgesloten voor 
een termijn van 1 jaar vanaf 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, waarna de mogelijkheid werd 
voorzien om de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend te verlengen; 
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Overwegende dat door de aankoop van het betreffende grondperceel door de gemeente Schoten de 
bruikleenovereenkomst zonder voorwerp wordt, zodat het aangewezen is deze overeenkomst te 
beëindigen; 

Overwegende dat er voor de aankoop van dit perceel voldoende krediet is voorzien op het budget 2016 
onder registratiesleutel 1419/5/1/4/8/22000000-020002; 

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op het visum van 30 juni 2016 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de aankoop voor algemeen nut van het grondperceel, gelegen te Schoten, 
Gemeenteheide, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 2n2 (deel) en volgens recent 
kadastraal uittreksel nr. 2w43, met een oppervlakte van 559 m² volgens het grondinnemingsplan van 
29 augustus 2014 (plannummer 5), opgesteld door Grontmij, tegen de prijs van 1.677 euro. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

Akkoord te gaan met het ten laste nemen door de gemeente van de aktekosten van notaris Tristan 
Sebrechts ten bedrage van 1.468,45 euro, zoals vermeld op de staat van onkosten en erelonen aankoop. 

Artikel 4 

De overeenkomst van bruikleen, afgesloten op 29 april 2010 tussen de nv Botermelck - La Garenne en 
de gemeente Schoten, met betrekking tot het in artikel 1 vermelde grondperceel, te beëindigen. 

 

13. OVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN DIENSTEN ALS EXTERNE 
DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - 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; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat; 

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

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

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overeenkomst voor het uitvoeren van diensten als 
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk” een bestek met nr. 16AD20 werd opgesteld 
door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 162.000,00 excl. btw of  
€ 196.020,00 incl. 21 % btw op 36 maanden; 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden; 

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

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

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 
budgetcode 1419/005/001/007/001/62331000-0112 (actie 1419/005/001/007/001) en in het budget van 
de jaren 2018 en 2019; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD20 en de raming voor de opdracht 
“Overeenkomst voor het uitvoeren van diensten als externe dienst voor preventie en bescherming op 
het werk”, 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 € 162.000,00 excl. btw of € 196.020,00 incl. 21 % btw. 

  



 GR 30.06.2016 222 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 7 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
1419/005/001/007/001/62331000-0112 (actie 1419/005/001/007/001) en in het budget van de jaren 
2018 en 2019. 

 

14. MILIEUVERANTWOORDE REINIGING VAN RAMEN EN ANDERE 
GLASPARTIJEN IN GEMEENTELIJKE, OCMW- EN POLITIEGEBOUWEN - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Raadslid Juan Leysen 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, meer bepaald 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, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat; 

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Milieuverantwoorde reiniging van ramen en andere 
glaspartijen in gemeentelijke, OCMW- en politiegebouwen” een bestek met nr. 16AD19 werd 
opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* perceel 1 (gemeentelijke gebouwen), raming: € 59.504,13 excl. btw of € 72.000,00 incl. 21 % btw 

* perceel 2 (OCMW), raming: € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21 % btw 

* perceel 3 (politiegebouw), raming: € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 188.429,75 excl. btw of  
€ 228.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar; 

Overwegende dat percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden; 

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

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

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de politiebegroting en het 
exploitatiebudget van 2017, resp. op budgetcode 330 01/125-06 (politie), GEM/61030001/011999 
(actie 1419/005/001/002/001) (gemeente) en AR 61401400 (OCMW) en in de budgetten van de 
volgende jaren; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Het verheugt ons dat de gemeente een voortrekkersrol aanneemt om expliciet het milieuvriendelijke in 
het aankoopbeleid op te nemen. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Hier komt - nieuw - het OCMW bij. De firma's worden verzocht plaatsbezoek af te leggen vooraf hun 
prijszetting. 

Is het dan niet wenselijk om de tijd voor het indienen van de offerte met 1 maand te verlengen? nu 
donderdag 11 augustus 10 u midden de verlofmaanden met hierin begin juli het bouwverlof 

Wij vragen hierover de stemming: 

 opening van de bieding met 1 maand verlaten tot half september 20/6 

Wij willen toch zeker een firma waarop we 4 jaar kunnen rekenen - die kwaliteitsvol werk levert en 
die alle ramen en glasdelen in de 3 entiteiten, maar dat betekent in veel meer gebouwen, de ramen 
wast; 

Overwegende dat akkoord kan worden gegaan met de vraag van raadslid Monique Van den Bogaert 
om de opening van de biedingen met 1 maand te verlaten tot en met 15 september 2016 10 uur; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD19 en de raming voor de opdracht 
“Milieuverantwoorde reiniging van ramen en andere glaspartijen in gemeentelijke, OCMW- en 
politiegebouwen”, 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 € 188.429,75 excl. btw of € 228.000,00 incl. 21 % btw over 
48 maanden. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 7 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de politiebegroting en het exploitatiebudget van 2017, op 
budgetcode 330 01/125-06, GEM/61030001/011999 (actie 1419/005/001/002/001) en AR 61401400 
(OCMW) en in de budgetten van de volgende jaren. 

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
TULPENLAAN 58: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET 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; 
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Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2013 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
ter hoogte van Tulpenlaan 58; 

Gelet op het verslag d.d. 10 juni 2016 van de technische dienst; 

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

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 
verhuisd is; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 27 juni 2013, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Tulpenlaan 58, wordt opgeheven. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen 
met een handicap, werd verwijderd. 

Artikel 2 

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

 

16. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
CHURCHILLLAAN 59: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET 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 raadsbesluit van 1 juni 1995 houdende goedkeuring van het aanvullend reglement met 
betrekking tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen 
met een handicap ter hoogte van Churchilllaan 59; 

Gelet op het verslag d.d. 10 juni 2016 van de technische dienst; 
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Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 
overleden is; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 1 juni 1995, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Churchilllaan 59, wordt opgeheven. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor 
personen met een handicap, wordt verwijderd. 

Artikel 2 

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

 

17. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
KUIPERSSTRAAT 55: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET 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 raadsbesluit van 26 oktober 2006 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot 
de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een 
handicap ter hoogte van Kuipersstraat 55; 

Gelet op het verslag d.d. 9 juni 2016 van de technische dienst; 

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

Overwegende dat de parkeerplaats voor personen met een handicap niet meer is ingericht;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 26 oktober 2006, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
t.h.v. Kuipersstraat 55, wordt opgeheven. 

Artikel 2 

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

 

18. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
KUIPERSSTRAAT 38: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET 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 raadsbesluit van 25 januari 1996 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot 
de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een 
handicap ter hoogte van Kuipersstraat 38; 

Gelet op het verslag d.d. 9 juni 2016 van de technische dienst; 

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

Overwegende dat de parkeerplaats voor personen met een handicap niet meer is ingericht;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 25 januari 1996, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
t.h.v. Kuipersstraat 38, wordt opgeheven. 
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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. 

 

19. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER:  
OPHEFFEN STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD KUIPERSSTRAAT 

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 raadsbesluit van 31 mei 2007 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake het stilstaan- en parkeerverbod in de Kuipersstraat langs de even 
zijde van nr. 64 tot 70; 

Gelet op het verslag d.d. 9 juni 2016 van de technische dienst; 

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

Overwegende dat de Kuipersstraat, naar aanleiding van weg- en rioleringwerken, zal worden 
heraangelegd;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 31 mei 2007 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake het stilstaan- en parkeerverbod in de Kuipersstraat langs de even zijde van 
nr. 64 tot 70, wordt opgeheven. De verkeersborden E3 zullen worden verwijderd.  

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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20. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
VOORRANGSREGELING KUIPERSSTRAAT 

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 gunstig advies d.d. 3 december 2015 van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag d.d. 8 juni 2016 van de technische dienst; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

De voorrangsregeling op het kruispunt Kuipersstraat en Vordensteinstraat wordt gewijzigd van een 
voorrang van rechts naar een voorrangsregeling voor het verkeer in de Vordensteinstraat.  

Artikel 2 

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

 

21. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
WOONERF KUIPERSSTRAAT 

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 gunstig advies d.d. 3 december 2015 van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag d.d. 8 juni 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat de woonfunctie primeert; 
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Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

De Kuipersstraat, tussen Churchilllaan en Vordensteinstraat, wordt ingericht als woonerf. De 
verkeersborden F12a en F12b worden aangebracht.  

Artikel 2 

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

 

22. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN KUIPERSSTRAAT - 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, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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

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

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

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2014 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Kuipersstraat” aan 
Gowaco bvba, KBO nr. BE 0875 221 003, Sint-Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 16/SV/Kuipers werd opgesteld 
door de ontwerper, Gowaco bvba, Sint-Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 392.789,00 excl. btw of  
€ 440.052,83 incl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
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Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op € 167.723,16; 

Overwegende dat het bestuur alle procedurele verplichtingen op zich neemt met betrekking tot de 
bedoelde overheidsopdracht; 

Overwegende dat het bestuur dit besluit ter consultatie zal meedelen aan de partners alvorens de 
procedure verder te zetten; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat de gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van Rio-Link bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht zal optreden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 
2016, op budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/004) door verhoging via 
budgetwijziging BW02/2016; 

Gelet op de volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Moet de overgang Kuiperstraat-Vordensteinstraat niet verhoogd aangelegd worden gezien de voorrang 
voor de fietsers? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block dat de plannen zullen worden uitgevoerd zoals in de 
Raadscommissie werd besproken. Op deze plannen is het kruispunt op zich al verhoogd ingetekend. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16/SV/Kuipers en de raming voor de opdracht 
“Wegen- en rioleringswerken Kuipersstraat”, opgesteld door de ontwerper, Gowaco bvba, Sint-
Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 392.789,00 excl. btw of € 440.052,83 incl. btw, waarvan € 167.723,16 excl. btw ten laste 
van Rio-Link en € 225.065,84 excl. btw of € 272.329,67 incl. btw ten laste van de gemeente. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

Het standaard-publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
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Artikel 6 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/004) door verhoging via 
budgetwijziging BW02/2016. 

 

23. CHARTER STERK FIETSBELEID 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 februari 2016 van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag d.d. 10 juni 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat de gemeente eveneens deelneemt aan de 'Coaching Lokaal Fietsbeleid';  

Overwegende dat de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen enkele van de universele 
uitgangspunten en noodzakelijke engagementen van het fietsen heeft vastgelegd in een charter “Sterk 
Fietsbeleid”; 

Overwegende dat de gemeente in haar bestuursakkoord en strategische meerjarenplanning acties heeft 
opgenomen voor de uitwerking van een fietsbeleid; 

Overwegende dat het ondertekenen van het charter zichtbaarheid geeft aan het fietsbeleid van de 
gemeente;   

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Er staat dat er fietsparkeerplaatsen 'te huur' worden aangeboden. Dit is discriminerend tov de 
automobilist, dus ik hoop dat dit gratis kan. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Dat huur zal worden gevraagd, is nog geen vaststaand feit. Het gaat hier om een gesloten installatie, 
waarvoor onderhoud dient te gebeuren, sleutels of badges moeten worden uitgereikt. Dit zal verder 
onderzocht worden. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan om het charter “Sterk Fietsbeleid” van Fietsberaad Vlaanderen te ondertekenen, en 
akkoord te gaan om de uitvoering van volgende acties / engagementen te formuleren: 

4. "Fietsen bespaart ruimte" 

7.          "Fietsen is duurzaam" 

8. "Investeer in een fietscultuur" 

9. "Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser". 
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24. GROENVISIE SCHOTEN 

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de toegenomen beheerintensiteit door het pesticidenvrij beheer van het openbaar domein ten 
gevolge van het decreet duurzaam gebruik pesticiden; 

Gelet op de verwachte tendensen wat betreft demografie, milieu en klimaat en de noodzaak om 
woonkernen hieraan aan te passen; 

Gelet op het belang van een duidelijke visie om met deze uitdagingen om te gaan; 

Gelet op de groenvisie die werd opgesteld door een werkgroep waarin alle betrokken actoren aanwezig 
waren; 

Overwegende dat de groenvisie gedragen is door alle betrokkenen, zijnde technische dienst, 
milieudienst, groendienst, schepen Wouter Rombouts en schepen Erik Block; 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstellingen zoals beschreven in het verslag van de milieudienst; 

Gelet op de toelichting van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Enig artikel 

De groenvisie voor de gemeente Schoten goed te keuren. 

 

25. GROENE RECREATIEVE CORRIDOR 

De raad, 

Gelet op het actiepunt nr. 26 van het kaderplan Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem waarbij 
onderzoek werd gedaan naar de groene recreatieve verbindingsmogelijkheden tussen het 
gemeentepark Schoten - Ertbrugge en Bremweide, Fortvlakte en Ertbrugge, Ertbrugge - park Groot 
Schijn; 

Gelet op de visienota van de Groene Recreatieve Corridor Schoten - Deurne - Wijnegem; 

Gelet op het besluit van 21 juni 2016 van het college van burgemeester en schepenen waarbij kennis 
wordt genomen van de visienota van de Groene Recreatieve Corridor Schoten - Deurne - Wijnegem; 

Gelet op het verslag van 13 juni 2016 van de milieudienst; 

Gelet op de toelichting van schepen Erik Block; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Leuk, maar er is nog plaats voor verbetering, zoals een oost-West verbinding naar t Wijtschot toe. De 
fietsbrug aan de Kruiningenstraat is niet meer nodig? 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
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De fietsbrug is niet meer nodig. Deze groene recreatieve corridor moet gekaderd worden in de 
algemene herstructurering van het Albertkanaal en industriezones. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de Inspiratienota ontwerpend onderzoek 'Groene recreatieve corridor' Schoten - Deurne - 
Wijnegem. 

 

26. BEHANDELING BIJ HOOGDRINGENDHEID 

De raad, 

Gelet op artikel 29 van het Gemeentedecreet luidende als volgt: 

"Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde 
van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in 
de notulen vermeld"; 

Gelet op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op het e-mailbericht van Ilse Marchand van 24 juni 2016 houdende de vraag tot uitstel van de 
behandeling van de jaarrekening 2015 van het AGBS; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur pas op 1 september de jaarrekening van het voorbije boekjaar 
zal vaststellen; 

Overwegende dat de na deze vaststelling de revisor over een termijn van 1 maand beschikt om de 
jaarrekening na te kijken; 

Overwegende dat hierdoor de jaarrekening niet ter goedkeuring kan worden voorgelegd op de 
gemeenteraad van 30 juni 2016; 

Overwegende dat hierdoor de behandeling van de jaarrekening 2015 van het AGBS door de 
gemeenteraad dient te worden uitgesteld naar een latere zitting; 
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Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen 
ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met de behandeling bij hoogdringendheid van het punt: verdaging van de datum van 
de voorlegging van de jaarrekening 2015 van het AGBS. 

 

27. AGBS:  VERDAGING DATUM VOORLEGGING JAARREKENING 2015 

Raadslid Joanna Brzozowska verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Schepen Valkeniers, 

De jaarrekening moet uiterlijk 30/6 ingediend worden bij de gemeente - art. 40 van de statuten AGBS. 

Zware belofte van U in gemeenteraad september 2015: jaarrekening 2015 zal er zeker zijn in juni 
2016. 

We luisteren nu ook weer aandachtig naar de redenen van verdaging. Er is dan ook nog iemand 
belangrijk met verlof van half augustus tot half september dit jaar! 

Het college stelde in mei dit jaar de eerste geslaagde kandidate aan als F.T. contractuele coördinator 
AGBS, maar pas vanaf 26 sept. 2016 wegens opzegperiode huidig werk. 
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Betekent dit dat de jaarrekening 2015 AGBS pas in gemeenteraad 29 sept. zal behandeld worden of 
weer in oktober? 

Graag volledige uitleg. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Door een combinatie van factoren kan de rekening nu nog niet worden voorgelegd: 

-  de consultant van Q&A is in gebreke gebleven en heeft de rekening niet tijdig aangeleverd, 
waardoor bij de dienst zelf wegens personeelstekort de deadline niet werd gehaald 

-  de dienst zelf heeft er niet bij stilgestaan dat de verdaging moest geagendeerd worden op deze 
raadzitting. 

De jaarrekening 2015 van het AGBS zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van eind september. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, 
Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Ann Pycke stemmen ja. 

Enig artikel 

De behandeling van de jaarrekening 2015 van het AGBS te verdagen naar de gemeenteraad van 
september 2016. 

 

28. MONDELINGE VRAGEN 

De raad, 

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

Gelet op de 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 meldingen: 

1.  raadslid Peter Arnauw: 

 Bomen Kasteeldreef. Één van de elementen in een duurzame groenvisie is de bestaande bomen 
gezond te houden. Naar aanleiding van een artikel in de krant verschenen lijkt het dat er beslist is 
om een plofmachine aan te schaffen. Zij die geen kerstversiering moeten ophangen, kunnen gaan 
ploffen? 

 Schepen Erik Block stelt dat nog geen enkele beslissing in deze genomen werd door het college. 

2.  raadslid Peter Arnauw: 

 Er is mij gevraagd een vraag te stellen over het feit dat de gebouwen van het  voormalige jeugdhuis 
Patuljak voorgesteld werd door de school om te verbouwen tot klas, terwijl er een contract van 20 
jaar is getekend voor het gebruik van de gebouwen door de chiro. Wat kan de gemeente hierin 
betekenen? 
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 Burgemeester Maarten De Veuster verduidelijkt dat de gemeente zal bemiddelen indien er zich 
problemen stellen. Er is inderdaad een 20-jarig contract, maar indien andere afspraken kunnen 
gemaakt worden die zowel voor de chiro, als voor de school als voor het gemeenschapsleven een 
win-win-situatie betekenen, dan moet daar over nagedacht worden. 

3. schepen Lieven De Smet maakt ieder opmerkzaam op de info van het cultuurcentrum die ter plekke 
werd bedeeld en deelt mee dat er nog steeds tickets te verkrijgen zijn voor bepaalde voorstellingen. 

 

 

Zitting geheven te 21.55 uur. 

 

wnd. gemeentesecretaris, 

 

 

Anne Mieke De Potter 

wnd. voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Ann Pycke 
 


