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Gemeente 
Schoten 

7E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
1 SEPTEMBER 2016 

Zitting geopend te 20.05 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Lieven De Smet, schepen. 

Gianni Peeters, Nadine Van Mol, raadsleden. 
 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 30 juni 
2016. 

 

2. LOKALE POLITIE: AANKOOP NIEUW POLITIEVOERTUIG - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van de wet op de geïntegreerde politie waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet 
van toepassing wordt verklaard op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 2, 4° en 15 
die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale; 

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

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

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 4 juli 2016 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 
en motivatie voor de aankoop van een nieuw politievoertuig ter vervanging van het afgeschreven 
voertuig Seat Ibiza; 

Overwegende dat uit de toelichtingsnota blijkt dat er momenteel bij de federale politie geen 
raamcontract voor voertuigen lopende is, en dat de federale politie de zones doorverwijst naar de 
contracten van de FOR; 

Gelet op het contract met bestek van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie – Federale 
Opdrachtencentrale (FOR), met ref. FORCMS-VV-076 betreffende de levering van 
personenvoertuigen, aanbesteed via open offerteaanvraag; 

Gelet op de looptijd van dit contract, van 1 augustus 2014 tot 31 juli 2018; 

Gelet op de offerte van G. Peeters nv, Woudlaan 200 te 1000 Brussel d.d. 29 juni 2016; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,39 excl. btw of  
€ 30.000,00 incl. btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op budgetcode 330/743-52 van de 
politiebegroting 2016; 

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 volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 
Waarom wordt bij de keuze van een politiewagen de trend niet gevolgd om een meer eco vriendelijke 
auto te kiezen zoals een hybride auto of een op aardgas. 
We kunnen ons niet voorstellen dat er geen hybride of aardgas modellen bestaan die vergelijkbare 
specs hebben als de 1,4l benzinemotor die voorgesteld wordt. Wij stellen dan ook als amendement 
voor om dergelijke wagen te verkiezen in plaats van de voorgestelde benzinewagen. 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte voorzitter, geachte collega’s,  
Enkele bemerkingen: 
-in de toelichtingsnota is er sprake van een “gestriped” voertuig; dit voltooid deelwoord bestaat niet in 
het Nederlands en is een verbastering van het Engelse werkwoord “to stripe” en het Nederlandse 
werkwoord strepen, wat betekent strepen aanbrengen; er had dus gestreept moeten staan; 
-wij vragen ons dan af in welke mate de anonimiteit van het voertuig gewaarborgd is als het voertuig 
herkenbaar gestreept moet worden, volgens de offerte “een conforme politiestriping – zelfklevend – 
fluorescerend + zonenaam”: 
-de offerte en het verslag van officier Terrens maken gewag van een prijs voor een Opel Astra van 
25.868.78 euro inclusief ombouw en BTW; de toelichtingsnota vraagt ons goedkeuring te hechten aan 
een aankoop van 30.000 euro inclusief BTW; vanwaar komt dit verschil ?  

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens: 
We dienen ons te beperken tot de modellen die via raamcontract worden aangeboden. Mogelijk zijn 
deze hybride of aardgasmodellen niet voorhanden binnen dit contract. 
Deze aankoop betreft geen anoniem voertuig, wel degelijk een nieuw politievoertuig. 
De raming bedraagt 30.000 euro, btw inbegrepen. De effectieve aankoop zal gebeuren tegen de prijs 
van 25.868,78 euro, btw inbegrepen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over het amendement zoals ingediend door Eric De Swaef om over te gaan 
tot aankoop van een milieuvriendelijke auto, versie hybride of aardgas: 

Besluit: met 5 stemmen ja, 21 stemmen neen en 2 onthoudingen 

Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Peter Arnauw stemmen ja 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Ann Pycke, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 
Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen neen. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 

Het door raadslid Eric De Swaef ingediende amendement te verwerpen. 

Besluit: met 26 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het contract met bestek met nr. FORCMS-VV-076 van de Federale 
Overheidsdienst Personeel en Organisatie – Federale Opdrachtencentrale (FOR) en de raming voor de 
opdracht “Aankoop nieuw politievoertuig”, 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 € 24.793,39 excl. btw of  
€ 30.000,00 incl. btw. 
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Artikel 2 

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het contract 
FORCMS-VV-076 van de Federale Opdrachtencentrale (FOR), en volgens de offerte van de firma G. 
Peeters nv, Woudlaan 200 te 1000 Brussel, d.d. 29 juni 2016. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op budgetcode 330/743-52 van de politiebegroting 2016.  

 

3. LOKALE POLITIE: BEGROTINGSREKENING EN RESULTATENREKENING 2015 
- BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikel 77 e.v.; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid hoofdstuk IV – De jaarrekeningen, afdeling 2 – De vaststelling van de 
jaarrekeningen, artikelen 67 tot en met 72; 

Gelet op het KB van 24 januari 2006 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone; 

Overwegende dat de jaarrekening van de politiezone bestaat uit de begrotingsrekening, de 
resultatenrekening en de balans; 

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 gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om de begrotingsrekening 2015, de balans op 31 december 2015 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2015 van de politiezone Schoten (PZ5353) vast te stellen. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om de begrotingsrekening 2015 van de politiezone Schoten als volgt vast te stellen: 
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a) Gewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten 7.375.511,66 

Vastgelegde uitgaven 6.799.852,80 

begrotingsresultaat 575.658,86 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 20.337,33 

Boekhoudkundig resultaat 595.996,19 

 

b) Buitengewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten 193.757,47 

Vastgestelde uitgaven 235.352,82 

Begrotingsresultaat - 41.595,35 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 72.682,03 

Boekhoudkundig resultaat 31.086,68 

 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de balans op 31 december 2015 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2015 
van de politiezone Schoten als volgt vast te stellen: 

a) Balans 

Vaste activa 6.338.480,59 

Vlottende activa 1.048.650,67 

Totaal van de activa 7.387.131,26 

  

Eigen vermogen 3.402.749,41 

Voorzieningen 0.00 

Schulden 3.984.381,85 

Totaal van de passiva 7.387.131,26 
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b) Resultatenrekening 

Exploitatieresultaat - 309.818,27 

Uitzonderlijk resultaat 2.402,52 

Resultaat van het dienstjaar - 307.415,75 

 

Artikel 4 

Akkoord te gaan om een eensluitend verklaard afschrift van dit besluit samen met de goedgekeurde 
jaarrekening 2015 over te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur.  

 

4. LOKALE POLITIE: SAMENAANKOOP ENERGIE 

De raad, 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
'Energiedecreet') van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het 'Energiebesluit') van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechterlijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams EnergieBedrijf; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 

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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse Elektriciteitsmarkt vrij is om te 
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 

Overwegende dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15 juli 2011 
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het 
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet 
van 15 juni 2006; 
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Overwegende dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale 
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (artikel 15 van de 
wet van 15 juni 2006); 

Overwegende dat de huidige opdracht voor de levering van elektriciteit en aardgas afloopt op 31 
december 2017; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden; 

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 gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

De gemeente Schoten wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van de Politiezone Schoten met 
betrekking tot het gebouw en installatie te Schoten, een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams 
EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas. 

Artikel 2 

De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor de overeenkomst zoals aan de Politiezone werd 
meegedeeld op 4 juli 2016 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde opdracht. 

Artikel 4 

De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, mandateren om de lijst van 
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers 
teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract. 

Artikel 5 

Politiezone Schoten verbindt er zich toe om zelf de aan haar gerichte facturen voor het op haar 
afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en de geleverde elektrische energie tijdig 
te betalen aan de leverancier. 

Artikel 6 

Politiezone Schoten en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van 
de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen.  In geval geen minnelijke 
oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. 
leveringen op haar afnamepunten. 
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Artikel 7 

In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder artikel 6 
(afnamepunten van de politie), is de politie mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot 
haar aandeel in de overeenkomst. Daartoe vrijwaart de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de 
opdracht. 

 

5. SAMENAANKOOP ENERGIE 

De raad, 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
'Energiedecreet') van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het 'Energiebesluit') van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechterlijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams EnergieBedrijf; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 

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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 

Overwegende dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15 juli 2011 
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het 
Vlaams EnergieBedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet 
van 15 juni 2006; 

Overwegende dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale 
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (artikel 15 van de 
wet van 15 juni 2006); 
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Overwegende dat de huidige opdracht voor de levering van gas en elektriciteit afloopt op 31 december 
2017; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juli 2016 van het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Schoten (AGBS) waarbij mandaat wordt gegeven aan de gemeente om in naam van het AGB een 
gunningsprocedure in te zetten voor de levering van energie en Eandis wordt gemachtigd om de lijst 
van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract; 

Gelet op het besluit d.d. 10 augustus 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW 
Schoten waarbij het contract wordt goedgekeurd en de gemeente Schoten wordt aangeduid om dit 
contract in gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst 
van de gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract; 

Gelet op het besluit d.d.1 september 2016 van de politieraad van de Politiezone Schoten waarbij het 
lastenboek wordt goedgekeurd en de gemeente Schoten wordt aangeduid om dit contract in 
gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van 
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers 
teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Onze fractie heeft hierover nog enkele vragen: 
1) Vlaams Energiebedrijf is dus aankoopcentrale: 
Zij koopt eerst in eigen naam en voor eigen rekening de energie aan, die zij vervolgens verkoopt aan 
de aanbestedende Vlaamse overheden die deelnemen. Voor deze diensten kan zij een vergoeding in 
plus aanrekenen, alleen een kostendekkende vergoeding kan aangerekend worden aan de deelnemende 
Vlaamse overheden - dit per jaar. Dus prijsstijgingen kunnen per jaar gebeuren? Is dit ook zo nu bij 
Eandis? 
2) Door het vennootschapsrechterlijk karakter van het Vlaams Energiebedrijf met name de naamloze 
vennootschap moet er winstoogmerk zijn! In de vergelijkingsnota Eandis/V.E.B. punt 2 staat: als 
aankoopcentrale mag V.E.B. geen winst maken! Graag info hierover. 
3) We lezen in de vergelijkingsnota ook dat kerkfabrieken kunnen betrokken worden in deze 
samenaankoop. Kan er met onze 5 kerkbesturen hierover gepraat worden? 
4) We lezen ook dat de vrije scholen kunnen instappen, omdat de aanbestedende overheid hier geen 
organieke of toezichtsrelaties heeft. Misschien bespreekbaar tijdens het scholenoverleg. 
5) Kunnen zij nog instappen na dit gemeenteraadsbesluit, vb tegen einde 2016 en begin 2017. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
De antwoorden op de vragen 1 en 2 worden opgevraagd. 
Er werden al contacten gelegd met de kerkfabrieken, maar die hebben nog eigen contracten lopen. Het 
punt kan terug opgenomen worden op de eerstvolgende vergadering van het centraal kerkbestuur. Naar 
verluidt zouden de scholen niet geïnteresseerd zijn in deelname. Dit wordt ook verder nagevraagd bij 
collega De Smet. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het mandaat gegeven door het AGBS, het OCMW Schoten en de Politiezone Schoten op 
respectievelijk 12 juli 2016, 10 augustus 2016 en 1 september 2016 om voor hun rekening op te treden 
inzake de aankoop van elektriciteit en aardgas, te aanvaarden. 

Artikel 2 

Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en 
aardgas voor de gemeente, AGBS, OCMW Schoten en Politiezone Schoten. 

Artikel 3 

De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de in artikel 2 
bedoelde overeenkomst. 

Artikel 4 

De gemeente mandateert Eandis System Operator cbva, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, om de 
lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitatator voor de overgang naar het nieuwe contract. 

Artikel 5 

De gemeente, AGBS, OCMW Schoten en Politiezone Schoten zijn zelf verantwoordelijk voor de 
tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de 
vermelde overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf. 

Artikel 6 

In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan bepaald in 
artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar 
aandeel in de overeenkomst. 

 

6. JAARREKENING 2015 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV 

De raad, 

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

Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 april 2015 houdende goedkeuring van het vernieuwde 
samenwerkingsakkoord en het vernieuwde huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging 
Sportregio Antwerpse Kempen; 

Gelet op artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging “Sportregio Antwerpse Kempen” luidende als volgt: 
“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan 
de participerende gemeenten en provincie worden overgemaakt uiterlijk binnen de zes maanden na 
afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten ze goedkeurt. 
Indien de gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is de jaarrekening 
goedgekeurd. 
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de 
realisatie van de doelstelling van de vereniging.”; 
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Gelet op het voorliggende werkingsverslag 2015 van de ILV Sportregio Antwerpse Kempen, 
houdende ondermeer ook de resultatenrekening 2015 en de balans 2015; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Waarom participeert Schoten niet mee aan de kleutersportdag en de ski-initiatie? 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel dat hierover contact zal worden opgenomen met 
de sportdienst; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de resultatenrekening 2015 en de balans 2015 van de Interlokale 
Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen. 

 

7. HUUROVEREENKOMST SPORTHAL KA 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 september 2007 houdende goedkeuring van de gebruiksovereenkomst 
naschools gebruik sporthal KA Schoten; 

Gelet op het schrijven van Scholengroep Agora 3 d.d. 5 januari 2016 betreffende de opzeg van de 
huurovereenkomst voor sporthal KA Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 26 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
de opzeg van de huurovereenkomst voor sporthal KA Schoten per 1 september 2016; 

Gelet op het akkoord op 7 juni 2016 van het college van burgemeester en schepenen om de te 
vernieuwen overeenkomst voor het naschools gebruik van sporthal KA Schoten voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Luc Van Gastel die raadslid Kurt Vermeiren wenst te bedanken 
voor zijn bemiddelende rol in de gesprekken van gemeente met het Atheneum; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Goedkeuring te hechten aan de gebruiksovereenkomst voor het naschools gebruik van de sporthal KA 
Schoten, zoals af te sluiten met de Scholengroep 3 Agora van het GO! onderwijs, met ingang van 16 
augustus 2016. 

 

8. CONCESSIE FOYER DE KELDER: LASTENKOHIER 

De raad, 

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2016 houdende de bekrachtiging van de overeenkomst 
tussen het gemeentebestuur en Gelateria Mama Calinka met betrekking tot het precair gebruiksrecht 
voor de tijdelijke uitbating (van 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017) van een ijssalon in Foyer-
Cafetaria De Kelder en voor het tijdelijk gebruik van het woongedeelte gedurende de periode van 1 
april 2016 tot en met 31 maart 2017; 

Gelet op het besluit van 12 juli 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende het 
akkoord om in het najaar 2016 een nieuwe concessie uit te schrijven voor de Foyer-Cafetaria De 
Kelder, als horeca-gelegenheid met beperkte toegankelijkheid; 

Gelet ook op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen om maximaal 50.000 euro te 
investeren in de renovatie van de keuken op voorwaarde dat de toekomstige concessionaris dit wenst 
en hij/zij eventueel nog bijkomende gewenste investeringen zelf financiert; 

Gelet op het besluit van 26 juli 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om het voorgestelde lastenkohier 'Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitbating van Foyer - Cafetaria De Kelder, Kasteeldreef 61 te 2900 Schoten, deel uitmakend 
van het privaat domein van de gemeente Schoten' te agenderen op de gemeenteraad van september 
2016; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte voorzitter, geachte collega’s,  
Onze fractie stelt 2 amendementen voor bij artikel 14: 
1. schrapping van § 1 
“De concessiehouder verbindt zich ertoe om een aantal fairtrade producten op te nemen in zijn 
aanbod”. 
Onze fractie vindt deze bepaling overbodig en belemmerend, bovendien is het aantal niet 
gespecifieerd. 
2. Toevoeging van een paragraaf met taalvereiste: onze fractie is van oordeel dat de prijslijsten en 
meer algemeen mededelingen van de uitbater aan het publiek in het Nederlands moeten opgesteld zijn. 
Schoten is geen faciliteitengemeente en zal dat wat ons betreft ook niet worden in de toekomst.  

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Wij vragen uitstel van dit punt omdat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Waarom is de concessie 
bvb. begrensd tot 9 jaar? Dat beperkt o.i. de mogelijkheden voor de huurder. Ook vragen we ons af of 
de 50000 euro wel voldoende zal zijn voor het in orde maken van de keuken. Daarom willen we dat dit 
dossier eerst naar de raad van beheer van het cultuurcentrum gaat. Ook uit respect voor de dit orgaan 
en de logische volgorde van de gang van zaken. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Sandra Denis; 

Gelet op het voorstel van voorzitter Gerd Adriaensen om dit punt, in toepassing van artikel 13,3° van 
het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, te verdagen; 
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Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over het voorstel tot verdaging van het punt 'Concessie Foyer De Kelder: 
lastenkohier': 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Akkoord te gaan om het punt 'lastenkohier concessieovereenkomst inzake de uitbating Foyer-Cafetaria 
De Kelder' te verdagen.  

 

9. LEVERING VAN FAIRTRADEKOFFIE VOOR ALLE GEMEENTEDIENSTEN, 
OCMW EN POLITIEZONE, MET INBEGRIP VAN EEN HUURCONTRACT VOOR 

KOFFIEMACHINES VOOR DE GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW - 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 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikel 38 die een 
gezamenlijke uitvoering van leveringen 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, inzonderheid artikel 105; 

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van fairtradekoffie voor alle 
gemeentediensten, OCMW en politiezone, met inbegrip van een huurcontract voor koffiemachines 
voor de gemeentediensten en OCMW” een bestek met nr. 16AD21 werd opgesteld door de 
aankoopdienst - administratie; 
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Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1  (Levering van fairtradekoffie en huur koffiemachines voor de gemeentediensten), raming: 
€ 29.752,07 excl. btw of € 36.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar 

* Perceel 2  (Levering fairtradekoffie voor de politiezone), raming: € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 
incl. 21 % btw over 4 jaar 

* Perceel 3  (Levering fairtradekoffie en huur koffiemachines voor het OCMW), raming: € 9.917,36 
excl. btw of € 12.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 44.628,11 excl. btw of  
€ 54.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar; 

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

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van het OCMW 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 gemeentebestuur 
van 2017, op budgetcode GEM/61300019/0110 (actie 1419/005/001/002/001), op de politiebegroting 
van 2017 op artikel 330 02/124-02, op exploitatiebudget OCMW op sleutel 61504200, en in de 
budgetten van de jaren 2018 en 2019; 

Overwegende dat bij de opmaak van het meerjarenplan voor het transactiejaar 2020 het nodige krediet 
zal voorzien worden; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte Voorzitter, Collega’s,  
In de stukken zaten naar ons oordeel onvoldoende stavingsstukken om de aankoop van fairtrade 
producten te vergelijken met de alternatieven. Met andere woorden, we kunnen niet objectief oordelen 
of en hoe groot de meer- of minprijs is voor fairtrade producten. De argumentatie om te kiezen voor 
fairtradeproducten ontbreekt evenzeer. We moeten kunnen kiezen tussen aanbieders van 
fairtradekoffie en aanbieders van koffie uit de reguliere handel die daarom niet unfair is.  
Zoals we in dit forum al eerder gezegd hebben: wij zijn niet verkocht en we leggen ons niet neer bij 
het dogma van fairtrade. Naar ons oordeel zijn er betere manieren om aan ontwikkelingssamenwerking 
te doen. Onze fractie zal dit punt niet goedkeuren maar wenst te benadrukken dat we de koffiepauze 
van het personeel niet in het gedrang willen brengen.  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen 
 

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

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué stemmen neen. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD21 en de raming voor de opdracht “Levering 
van fairtradekoffie voor alle gemeentediensten, OCMW en politiezone, met inbegrip van een 
huurcontract voor koffiemachines voor de gemeentediensten en OCMW”, 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  
€ 44.628,11 excl. btw of € 54.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

Gemeente Schoten wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het OCMW 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 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget gemeentebestuur van 2017, op 
budgetcode GEM/61300019/0110 (actie 1419/005/001/002/001), op de politiebegroting 2017 op 
artikel 330 02/124-02, in het exploitatiebudget OCMW 2017 op sleutel 61504200, en in de budgetten 
van de jaren 2018 en 2019. Bij de opmaak van het meerjarenplan zal voor het transactiejaar 2020 het 
nodige krediet voorzien worden.  

 

10. HUUR MILIEUVERANTWOORDE MULTIFUNCTIONELE KOPIEERMACHINES 
EN NETWERKPRINTERS MET ALL-IN ONDERHOUDSCONTRACT - 2 PERCELEN: 

GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW - 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 25, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat; 
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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 “Huur milieuverantwoorde multifunctionele 
kopieermachines en netwerkprinters met all-in onderhoudscontract” een bestek met nr. 16AD22 werd 
opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1  (Gemeentediensten Schoten), raming: € 289.256,20 excl. btw of € 350.000,00 incl. 21 % 
btw over 5 jaar 

* Perceel 2  (OCMW), raming: € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21 % btw over 5 jaar; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.578,51 excl. btw of  
€ 400.000,00 incl. 21 % btw over 5 jaar; 

Overwegende dat percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van 60 maanden; 

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

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van het OCMW 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 gemeentebestuur 
van 2017, op budgetcode GEM/61300001/011901 (actie 1419/005/001/002/001), in het 
exploitatiebudget OCMW op de sleutels 61302000 en 61301200, en in de budgetten van de jaren 2018 
en 2019; 

Overwegende dat bij de opmaak van het meerjarenplan voor de transactiejaren 2020 en 2021 het 
nodige krediet zal voorzien worden; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD22 en de raming voor de opdracht “Huur 
milieuverantwoorde multifunctionele kopieermachines en netwerkprinters met all-in 
onderhoudscontract”, 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 € 330.578,51 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw over 
5 jaar. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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 6 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 7 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

Artikel 8 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van het gemeentebestuur Schoten 
van 2017, op budgetcode GEM/61300001/011901 (actie 1419/005/001/002/001), in het 
exploitatiebudget OCMW op de sleutels 61302000 en 61301200, en in de budgetten van de jaren 2018 
en 2019. Bij de opmaak van het meerjarenplan zal voor de transactiejaren 2020 en 2021 het nodige 
krediet voorzien worden. 

 

11. AANKOOP VAN BRANDSTOF DIENSTVOERTUIGEN MET TANKKAARTEN - 3 
PERCELEN: GEMEENTE, POLITIE EN OCMW - 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; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen 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 “Aankoop van brandstof dienstvoertuigen met 
tankkaarten” een bestek met nr. 16AD29 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1  (Levering van brandstof voor gemeentelijke dienstvoertuigen met tankkaart ), raming:  
€ 300.826,45 excl. btw of € 364.000,00 incl. 21 % btw over 48 maanden 

* Perceel 2  (Levering van brandstof voor politievoertuigen met tankkaart), raming: € 112.396,70 
excl. btw of € 136.000,00 incl. 21 % btw over 48 maanden 

* Perceel 3  (Levering van brandstof voor OCMW-dienstvoertuigen met tankkaart), raming:  
€ 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21 % btw over 48 maanden; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 462.809,93 excl. btw of  
€ 560.000,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van het OCMW 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 GEM/61300011/011904 (actie 1419/005/001/002/001) voor het gemeentebestuur, sleutel 
61121000 voor het OCMW, artikel 330/127-03 voor de politiezone, en in de budgetten van de jaren 
2018 en 2019; 

Overwegende dat bij de opmaak van het meerjarenplan voor het transactiejaar 2020 het nodige krediet 
zal voorzien worden; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte Voorzitter, Collega’s,  
Gewoon een informatieve vraag: zal in de toekomst ook de aankoop van CNG (samengeperst aardgas) 
opgenomen worden in dergelijke aankoopdossiers ? Ik meen te weten dat de gemeente al beschikt over 
een aantal CNG-aangedreven voertuigen.  
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Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Er zijn momenteel nog te weinig aanbieders in de nabije omgeving om de CNG al op te nemen in dit 
contract. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD29 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
van brandstof dienstvoertuigen met tankkaarten”, 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 € 462.809,93 excl. btw of  
€ 560.000,00 incl. 21 % btw over 48 maanden. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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 6 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 7 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

Artikel 8 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61300011/011904 (actie 1419/005/001/002/001) voor het gemeentebestuur, sleutel 61121000 
voor het OCMW, artikel 330/127-03 voor de politiezone en in het budgetten van de jaren 2018 en 
2019. Bij de opmaak van het meerjarenplan zal voor het transactiejaar 2020 het nodige krediet 
voorzien worden. 
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12. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
MERELSTRAAT 12: AANVRAAG 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 verslag d.d. 12 juli 2016 van de technische dienst;  

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de 
Merelstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. Merelstraat 12 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, 
met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 
vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

13. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
KALSTRAAT 38: AANVRAAG 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 verslag d.d. 5 juli 2016 van de technische dienst; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Kalstraat 38. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. nr.38 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 
onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding '6 
m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

14. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
LOTUSLAAN 4: 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 27 september 2007 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 de Lotuslaan 4; 

Gelet op het verslag d.d. 14 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, 
overleden is; 

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

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

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 27 september 2016, 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. de Lotuslaan 4, wordt opgeheven. 

Artikel 2 

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

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
VORDENSTEINSTRAAT 131: 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 4 september 2014 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 Vordensteinstraat 131; 

Gelet op het verslag d.d. 3 augustus 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, 
overleden is; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het raadsbesluit van 4 september 2014, 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. Vordensteinstraat 131, 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. 

 

16. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
AFSLUITING JOZEF HENDRICKXSTRAAT VOOR INSTELLING VAN EEN 

SCHOOLSTRAAT. 

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 de geplande nieuwbouwwerken aan de achterkant van het Sint-Jozefinstituut;  

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie; 

Gelet op het overleg met de betrokken diensten;  

Gelet op het verslag d.d. 4 juli 2016 van de technische dienst;  

Overwegende dat de school en de gemeente samenwerken om gedurende de nieuwbouwwerken een 
veiligere situatie te creëren in de schoolomgeving; 

Overwegende dat het voor het ordelijk en veilig verloop noodzakelijk is om maatregelen te treffen tot 
regeling van het verkeer en de bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers;  

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel gemeentewegen betreft; 

Overwegende dat de verkeersborden zoals opgenomen in het besluit worden aangebracht op hekken; 

Overwegende dat de hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de 
wegbeheerder; dat deze hekken tijdens de voorziene uren worden geplaatst door medewerkers van de 
school;  

Overwegende dat het Sint-Jozefinstituut zal instaan voor de tijdige inkennisstelling van de betrokken 
leerlingen, ouders, leerkrachten en medewerkers van de school; 

Overwegende dat de politie toezicht zal houden op de werking van de schoolstraat inzonderheid 
tijdens de eerste week van het schooljaar; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 
De inrichting van een schoolstraat is een goede zaak en we hopen dan ook dat dit niet tijdelijk is maar 
later kan verlengd worden. 
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Toch vragen we ons af of het geen tijd is om werk te maken van het inrichten van de Jozef 
Hendrickxstraat als fietsstraat waar fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer en het doorgaand 
verkeer uit de straat wordt geweerd. Dit is meer dan noodzakelijk mits de meeste automobilisten 
weigeren de zone 30 te respecteren en doen alsof ze niet weten dat het daar een zone 30 is. 
Ook vragen we ons af hoe we een overbelasting in de van Antwerpenstraat gaan vermijden daar het 
kruispunt met de Churchilllaan en deze straat niet echt geschikt is om veel verkeer door te laten. Komt 
er ook een signalisatie aan het rondpunt bij het inrijden van de J.Hendrickxstraat en aan het kruispunt 
met de Kasteeldreef. 
We vinden het een foute beslissing om hier momenteel geen fietsstraat van te maken mits deze straat 
vooral gebruikt wordt als sluipweg om de lichten aan de markt te omzeilen en er te snel wordt gereden. 
Ook de opstelling van de bloembakken is zonder meer gevaarlijk en werkt niet echt 
snelheidsremmend. De straat wordt trouwens veelvuldig gebruikt door fietsers die dikwijls in conflict 
komen met de ongeduldige bestuurders.  Dat er hier nog geen erge ongelukken gebeurd zijn is gewoon 
een kwestie van geluk want de situatie is zodanig dat het toch wel eens zal gebeuren. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique van den Bogaert; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
De inrichting van een fietsstraat is overwogen, doch de Jozef Hendrickxstraat voldoet niet aan de 
daarvoor gestelde voorwaarden. De straat is te breed, te veel bereden, enz. 
Ook een volledige afsluiting vanaf de rotonde werd onderzocht, maar zulks zou overmatige overlast 
voor de omgeving (Verbertstraat, ...) veroorzaken. 
De aansluiting Hendrik Van Antwerpenstraat - Churchilllaan zal nog nader worden bekeken. 
Er zal ook zeker voldoende signalisatie worden aangebracht, in het begin bijkomend ondersteund door 
de aanwezigheid van politie. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1  

De onderstaande maatregel is periodiek. Van maandag 7 november 2016 tot eind der werken op 
schooldagen en slechts op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur-8.35 uur en 15.40 
uur-16.40 uur en op woensdag tussen 8.00 uur-8.35 uur en 11.50 uur-12.15 uur geldt in de Jozef 
Hendrickxstraat tussen 197 - 102: 

- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder 

- de maatregel geldt niet voor fietsers en bromfietsers 

- de maatregel geldt niet voor aangelanden 

- de maatregel geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur-8.35 uur en 15.40 
uur-16.40 uur en op woensdag tussen 8.00 uur-8.35 uur en 11.50 uur-12.15 uur 

Dit wordt gesignaleerd op een oranje bord geplaatst op de naderhekken: 

- gewijzigde verkeerssituatie tijdens schooldagen / C3 / maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.00 uur-8.35 uur en 15.40 uur-16.40 uur en op woensdag tussen 8.00 uur-8.35 uur en 
11.50 uur-12.15 uur / uitgezonderd fietsers, bromfietsers en aangelanden.   
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Artikel 2 

Onderhavig besluit 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: 
PARKEER- EN STILSTAANVERBOD VICTOR ADRIAENSSENSSTRAAT, TUSSEN 

INGANG PARK EN BRAAMSTRAAT 

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 van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag d.d. 5 juli 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat in afwachting van de nieuwe inplanting van de Hoogmolenbrug een parkeer- en 
stilstaanverbod wordt ingevoerd; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
In de V. Adriaensenstraat liggen er nog heel wat biggenruggen. Op het moment dat ze de borden 
zetten, zouden ze die kunnen terugleggen op de juiste plaats. Er zouden ook paaltjes kunnen gezet 
worden gezien de ruime breedte. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Deze biggenruggen worden steeds opnieuw weggereden, ongeacht de wijze waarop ze gefixeerd 
worden. Bovendien is dit ook niet de meest veilige manier om een parkeerverbod af te dwingen. 
Eigenlijk is de straat aan een volledige renovatie toe en zou in z'n geheel dienen bekeken te worden. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Op het laatste deel van de Victor Adriaenssensstraat, aan de overzijde van huisnummers 81 - 117, een 
parkeer- en stilstaanverbod in te voeren. 

De verkeersborden zullen worden geplaatst zoals op het plan aangeduid.  

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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18. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
PARKEERVERBOD AKKERLAAN (ONEVEN ZIJDE) 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het verslag d.d. 6 augustus 2015 van de verkeerscommissie;  

Gelet op het afschaffen van het beurtelings parkeren in de Akkerlaan en Beemdenlaan;  

Gelet op de verschillende klachten / meldingen van de bewoners inzake de situatie in de Akkerlaan;  

Gelet op het besluit d.d. 12 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod aan de oneven zijde in de Akkerlaan; 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie d.d. 7 juli 2016; 

Gelet op het verslag d.d. 18 juli 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat het invoeren van een parkeerverbod aan de oneven zijde (parkeer)conflicten doet 
afnemen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om aan de oneven zijde van de Akkerlaan een permanent parkeerverbod te plaatsen. 
Er worden 4 verkeersborden E1 met nodige onderborden op oranje palen geplaatst.  

Artikel 2 

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

 

19. ONTVANGST HERZIENING GRS SCHOTEN 

De raad, 

Gelet op het besluit van 24 maart 2016 van de gemeenteraad houdende voorlopige vaststelling van het 
ontwerp van herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Schoten;  
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van herziening van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Schoten onderworpen heeft aan een openbaar onderzoek; 

Overwegende dat dit openbaar onderzoek startte op 12 mei 2016 en liep tot en met 9 augustus 2016; 

Gelet op artikel 2.1.16. § 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Neemt akte: 

van de ontvangst van het ontwerp van herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de 
gemeente Schoten zoals bepaald in artikel 2.1.16. § 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

 

20. 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: 

-  van OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta in verband met de mogelijke herindeling van de gemeente 
Schoten bij de zorgregio Schilde, Wijnegem, Malle Zoersel. 
Er wordt afgesproken om ook vanuit de gemeenteraad een brief te sturen waarin deze herindeling 
met klem wordt afgewezen. 

-  van burgemeester Maarten De Veuster met aankondiging van de opening van het cultuurseizoen op 
3 september 2016 in Schoten Bad en het bal van de burgemeester op 1 oktober 2016. 

-  van schepen Iefke Hendrickx met aankondiging van de onthaaldag nieuwe Schotenaren - nieuwe 
formule - op 18 september 2016. 

-  van raadslid Peter Arnauw met aankondiging van de 2de Gaasketelkoerse op 17 september 2016. 

-  van raadslid Peter Arnauw inzake de voorgenomen verkoop door Eandis van 14 % van hun 
aandelen aan een Chinees staatsbedrijf. 

-  van raadslid Piet Bouciqué:  
In de jongste Bode van Schoten viel ons in de infopagina’s een mededeling op waarin 
gewaarschuwd wordt voor het ongeoorloofd plaatsen van paaltjes of sierstenen. We hebben eerder 
in de Raadscommissie Mobiliteit de aandacht gevestigd op deze wanpraktijken. Mijn vraag is nu of 
deze waarschuwing deel uit maakt van een plan van aanpak om deze storende gewoonte van 
villabewoners weg te werken en of er in de toekomst zal opgetreden worden.  
en van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster die stelt dat dit artikel werd geplaatst in 
het kader van verdere sensibilisering van de bevolking. 

-  van raadslid Peter Van Nederkassel met verzoek de plaatsing van fietsrekken op het Edisonplein te 
onderzoeken. 
en van het antwoord van schepen Wouter Rombouts die stelt dat zulks kan onderzocht worden in 
de verkeerscommissie. 
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-  van raadslid Juan Leysen in verband met het afvalstraatje in de Klarre Warre en de stopzetting van 
activiteit door de papierophaler Deuzeldlaan. 
en van het antwoord van schepen Luc Van Gastel die stelt dat er een technisch mankement werd 
vastgesteld aan het afvalstraatje, doch dat dit zeer snel verholpen werd. 

 

 

Zitting geheven te 21.30 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Nicole Verhoeven 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


