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Gemeente 
Schoten 

11E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
15 DECEMBER 2016 

Zitting geopend te 20.15 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Gianni Peeters, Anneleen De Maeyer, Pieter Gielis, raadsleden. 
 

Vanaf punt 23 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 
Vanaf punt 32 verlaat raadslid Juan Leysen de vergadering. 
Vanaf punt 33 vervoegt schepen Luc Van Gastel de zitting. 
Vanaf punt 34 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 
Vanaf punt 35 vervoegt raadslid Kurt Vermeiren de zitting. 
Vanaf punt 35 verlaat raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 
Vanaf punt 39 vervoegt raadslid Juan Leysen de zitting. 
Vanaf punt 46 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de zitting. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 24 
november 2016. 
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2. EEDAFLEGGING GEMEENTESECRETARIS 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling II, artikelen 76 e.v.; 

Gelet op artikel 77 van het Gemeentedecreet luidende als volgt: 
"Voor ze het ambt opnemen, leggen de personeelsleden, bedoeld in artikel 76, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de voorzitter : "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen."; 

Gelet op het besluit d.d. 24 november 2016 van de gemeenteraad houdende de aanstelling van Rony 
Lejaeghere als voltijds contractueel waarnemend gemeentesecretaris voor de periode van 1 januari 
2017 tot en met 30 juni 2017; 

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

Neemt akte: 

van het feit dat Rony Lejaeghere in handen van Gerd Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad, 
volgende eed aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 

 

3. LOKALE POLITIE: BEGROTING 2017 

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 71 e.v.; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid Titel II – De Begroting; 

Gelet op de ministeriële Omzendbrief PLP 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op het verslag d.d. 30 november 2016 van de begrotingscommissie; 

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 zoals verstrekt door korpschef Dirk Lemmens; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 Politiebegroting dienstjaar 2017. 

 



 GR 15.12.2016 386 

4. KERKFABRIEKEN: GEACTUALISEERDE/GEWIJZIGDE MEERJARENPLANNEN 

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, inzonderheid artikel 39 e.v.; 

Gelet inzonderheid op artikel 41 en volgende van het decreet van 7 mei 2004 houdende de verplichting 
voor de kerkraad om binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele 
vernieuwing van deze raad, een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken bevat tussen 
de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar, ingaande op 1 januari van het tweede 
jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de meerjarenplannen en de wijzigingen meerjarenplannen onderworpen zijn aan het 
advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn besluit verstuurt aan de provinciegouverneur, aan het centraal 
kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan het erkend representatief orgaan; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Cordula, Heilig Hart, Heilige Familie, Onze-
Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen en Sint-Filippus; 

Overwegende dat er thans aanleiding is tot wijziging van het Meerjarenplan 2014-2019 van enkele 
kerkfabrieken; 

Overwegende dat de voorstellen tot wijziging van het Meerjarenplan van de kerkfabrieken Sint-
Cordula en Heilig Hart, werden ingediend op 30 september 2016; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 oktober 2016 van het bisdom Antwerpen aangaande de voorliggende 
wijzigingen en actualisatie van deze Meerjarenplannen; 

Overwegende dat er akte werd genomen van de voorstellen tot wijziging van het Meerjarenplan 2014-
2019 door de kerkfabrieken Sint-Cordula en Heilig Hart, door het college van burgemeester en 
schepenen op 11 oktober 2016; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-
Cordula. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilig Hart. 
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Artikel 3 

Akkoord te gaan om dit besluit te versturen naar de provinciegouverneur, naar het centraal 
kerkbestuur, naar de kerkfabriek in kwestie en naar het erkend representatief orgaan. 

 

5. KERKFABRIEKEN: BUDGETTEN 2017 

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, en latere wijzigingen; 

Gelet inzonderheid op artikel 41 en volgende van het decreet van 7 mei 2004 houdende de verplichting 
voor de kerkraad om binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele 
vernieuwing van deze raad, een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken bevat tussen 
de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar, ingaande op 1 januari van het tweede 
jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid 
worden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren; 

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van deze budgetten, mits de gemeentelijke bijdrage in 
het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan; 

Overwegende dat de gemeenteraad hiervan kennis geeft aan het centraal kerkbestuur, aan de 
kerkfabrieken in kwestie en aan het erkend representatief orgaan; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2013 houdende goedkeuring van de Meerjarenplannen 
2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Cordula, H. Hart, H. Familie, Onze-Lieve-Vrouw Koningin van 
alle Heiligen en Sint-Filippus; 

Gelet op de raadsbesluiten houdende goedkeuring van de gewijzigde/geactualiseerde 
Meerjarenplannen 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken; 

Gelet op volgende door het centraal kerkbestuur ingediende Budgetten 2017: 

- van de kerkfabriek Sint-Cordula 

- van de kerkfabriek Heilig Hart 

- van de kerkfabriek Heilige Familie 

- van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen 

- van de kerkfabriek Sint-Filippus; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 oktober 2016 van het bisdom Antwerpen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

Artikel 1 

van het Budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Cordula. 

Artikel 2 

van het Budget 2017 van de kerkfabriek Heilig Hart. 
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Artikel 3 

van het Budget 2017 van de kerkfabriek Heilige Familie. 

Artikel 4 

van het Budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen. 

Artikel 5 

van het Budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Filippus. 

Artikel 6 

Kennis te geven van dit besluit aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan 
het erkend representatief orgaan. 

 

6. OCMW: AANPASSING 2017/0 VAN HET MEERJARENPLAN 

De raad, 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 19 december 2008, inzonderheid artikelen 147 e.v. en artikel 270 § 1; 

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op de voorliggende Wijziging 2017/0 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het plaatselijk 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 november 2016 van het college van burgemeester en schepenen 
inzake de wijziging 2017/0 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 9 november 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende 
goedkeuring van de Wijziging 2017/0 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op het schrijven d.d. 23 november 2016 van het OCMW Schoten houdende verzoek aan de 
gemeenteraad tot goedkeuring van de Wijziging 2017/0 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 23 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Eric De Swaef, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de Wijziging 2017/0 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW 
Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 november 2016. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om een afschrift van deze beslissing over te maken aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en aan de provinciegouverneur. 

 

7. OCMW: BUDGET 2017 

De raad, 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 19 december 2008, inzonderheid artikelen 149 e.v. en artikel 270 § 1; 

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

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 het besluit van het OCMW Schoten om de beleids- en beheerscyclus in te voeren vanaf 1 
januari 2013; 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/04 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning (Meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op het besluit van heden van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de Wijziging 2017/0 
van het Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op het voorliggende Budget 2017 van het plaatselijk openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

Gelet op het besluit d.d. 8 november 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
gunstig advies inzake het Budget 2017 van het OCMW; 

Gelet op het besluit d.d. 9 november 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het plaatselijk 
OCMW houdende goedkeuring van het Budget 2017; 

Gelet op het schrijven d.d. 23 november 2016 van het OCMW Schoten houdende verzoek aan de 
gemeenteraad om kennis te nemen van het Budget 2017; 
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Overwegende dat het budget past binnen het laatst goedgekeurde meerjarenplan en binnen de grenzen 
blijft van de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan 2014-2019; 
dat de gemeenteraad aldus akte neemt van dit budget; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van het Budget 2017 van het OCMW Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn op 9 november 2016. 

Overeenkomstig artikel 150 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, wordt een afschrift van dit besluit verstuurd aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn Schoten en aan de provinciegouverneur. 

 

8. AGBS - MEERJARENPLAN 2014-2019 - WIJZIGING 5 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2015 en later wijzigingen, inzonderheid Titel VII, 
Hoofdstuk II, Afdeling II – Het Autonoom Gemeentebedrijf; 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids– en 
beheerscyclus van de gemeenten en latere wijzigingen; 

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

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat vanaf het financieel boekjaar 2014 de BBC-regelgeving ook van toepassing is op 
alle autonome gemeentebedrijven; 

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 1 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 2 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 24 maart 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijziging 
nummer 3 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 27 oktober 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 4 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op artikel 35 van de statuten van het AGBS zoals opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 30 mei 2013; 

Gelet op de voorliggende wijziging 5 van de meerjarenplanning 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 24 november 2016 van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten houdende vaststelling van de wijziging 5 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan wijziging 5 aan het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten. 

 

9. AGBS - BUDGET 2017 

De raad, 

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids– en 
beheerscyclus van de gemeenten en latere wijzigingen; 

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

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 d.d. 22 maart betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

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

Overwegende dat de beleidsnota een beschrijving geeft van de prioritaire doelstellingen die in het 
lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan; dat de 
beleidsnota het beleid verwoordt dat het bestuur zal voeren, met concretisering van de 
beleidsdoelstellingen door actieplannen en acties; 

Overwegende dat de beleidsnota bestaat uit: 
- de doelstellingennota 2017 
- het doelstellingsbudget 
- de financiële toestand; 

Overwegende dat de toelichting bij het budget volgende rubrieken bevat: 
- de toelichting bij het exploitatiebudget: 
 - het exploitatiebudget per beleidsdomein (modelschema TB1) 
 - de evolutie van het exploitatiebudget (modelschema TB2) 
- de toelichting bij het investeringsbudget: 
 - de transactiekosten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (modelschema TB3) 
 - de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (modelschema TB4) 
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (modelschema TB5) 
- lijst van de beleidsdomeinen, -velden en beleidsitems; 
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Gelet op artikel 35 van de statuten van het AGBS zoals opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 30 mei 2013; 

Gelet op het voorliggende budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 24 november 2016 van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten houdende vaststelling van het Budget 2017; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

 

10. AGBS - TARIEFREGELING 2017 VOOR SPORTHALLEN VORDENSTEYN EN DE 
ZEURT 

De raad, 

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

Gelet op artikel 235, artikel 236 § 1 en artikel 242, § 4 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beheersovereenkomst zoals afgesloten tussen de gemeente Schoten en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 september 2016; 

Gelet op artikel 35 van de statuten van het AGBS en artikel 8 van de beheersovereenkomst; 

Gelet op het retributiereglement dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten op 26 mei 2016;  

Gelet op de tariefregeling voor het gebruik van de sporthallen Vordensteyn en De Zeurt die 
goedgekeurd werd door de raad van bestuur AGBS op 1 september 2016; 

Overwegende dat er een nieuw prijssubsidiereglement, geldig vanaf 1 januari 2017, dient te worden 
opgemaakt tussen de gemeente en het AGBS; 

Voorstel van tariefregeling voor het gebruik van de sporthallen De Zeurt en Vordensteyn 

Overwegende dat:  

- het AGBS zich wil conformeren aan een nieuwe standpunt van de btw-administratie (Adm. 
Beslissing nr. ET 129.288 van 19.01.2016, publ. 3 februari 2016) en daartoe in staat moet zijn om 
een positief operationeel resultaat te boeken 

- het AGBS onlangs haar operationele inkomsten en uitgaven geraamd heeft voor een periode van 
12 maanden, i.e. van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017  

- op basis van deze raming het AGBS heeft vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de 
tarieven voor het recht op toegang tot de sportinfrastructuur alsook het verlenen van het recht om 
er gebruik van te maken onvoldoende zijn om economisch rendabel te zijn en aldus tot een 
positief operationeel resultaat te kunnen komen  
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- het AGBS er vanaf 1 januari 2017 op zal toezien dat de te hanteren tarieven en tariefstructuur met 
betrekking tot het gebruik van de sportinfrastructuur op een transparante wijze de kostenstructuur 
reflecteren 

- om vooralsnog economisch rendabel te zijn, het AGBS vanaf 1 januari 2017 de voorheen 
voorziene toegangsprijzen (eigen bijdragen vermenigvuldigd met factor 27) voor het recht op 
toegang tot sportinfrastructuur of het recht om gebruik te maken van de betreffende sporthallen 
verlaagt. Dat deze tariefverlaging aldus zal gebeuren door de voorziene eigen bijdragen voor 
gebruikers en bezoekers (inclusief btw) te vermenigvuldigen met een factor [7]  

- rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de betreffende sporthallen, de gemeente 
evenwel wenst dat er geen extra aanrekening van bedragen gebeurt ten aanzien van gebruikers en 
bezoekers van de sporthallen; dat de gemeente zich er bijgevolg toe verbindt om voor de periode 
vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 deze prijsverhoging te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies  

- het nieuwe tarief aldus is samengesteld uit (1) de vergoeding die door de gebruiker betaald wordt 
(bijdrage) en (2) een prijssubsidie die door de gemeente wordt toegekend aan het AGBS; dat op 
de factuur aan de gebruikers en bezoekers beide componenten van de prijs zullen worden 
weergegeven 

- de vergoedingen die door de gebruiker zelf effectief dienen betaald te worden (eigen bijdragen) 
dezelfde zijn gebleven als voorheen; dat aldus in het kader van de nieuwe tarieven, de benaming 
‘retributiereglement’ wijzigt in ‘tariefregeling’ en dat hierna in dat kader enkel de onveranderd 
gebleven vergoedingen worden hernomen, met dien verstande dat met de term ‘retributie’/’tarief’, 
enkel de eigen vergoeding (bijdrage) van de gebruiker of bezoeker wordt bedoeld, zoals eveneens 
hiervoor reeds aangehaald. 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT  

GEBRUIK SPORTACCOMMODATIES 

Art.  1.- Vanaf heden tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd ten laste van de 
gebruikers van de volgende gemeentelijke sportaccommodaties: sporthal Vordensteyn, 
sporthal De Zeurt 

 

Art.  2.- Sporthal Vordensteyn: 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

I. a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten: 

 1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  JWKY (*) 

- per schooljaar: 300,00 euro 150,00 euro 100,00 euro 50,00 euro 

  (in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14 dagen) 

 1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  JWKY (*) 

- occasioneel 16,80 euro 8,40 euro 5,60 euro 3,70 euro 

   gebruik: (tarief per uur) 

 1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  JWKY (*) 

- schoolsportdagen: 33,60 euro n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

   (tarief per halve dag) 

(*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal 
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b)  scholen buiten het grondgebied van Schoten: 

 1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  JWKY (*) 

tarief per uur: 30,00 euro  n.v.t.  n.v.t.  10,00 euro  

 

II. Trainingen en/of wedstrijden: 

Tarief per uur: 1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  JWKY (*) 

- vereniging van Schoten: 15,00 euro  7,50 euro 5,00 euro 5,00 euro 

- jeugdvereniging van Schoten: 10,50 euro  5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro 

- +3 vereniging van Schoten: 10,50 euro  5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro 

- G-vereniging van Schoten: 10,50 euro  5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro  

- niet-erkende Schotense   

  vereniging:  30,00 euro  15,00 euro 10,00 euro 10,00 euro 

- andere verenigingen: 40,00 euro  20,00 euro 15,00 euro 15,00 euro 

 (*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal 

 

III. Clubmanifestaties 

Enkel voor Schotense verenigingen en enkel op zaterdag en/of zondag van 8.00 uur tot 23.00 uur 

a.  Clubmanifestaties van Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur: 

    1/1 zaal  JWKY (*) 

  Per blok van 5 uur 50,00 euro 16,00 euro 

 Per bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.  

 

b.  Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen gelden 
de tarieven zoals vermeld onder II. 

 

c.  Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer: 

 - door de vereniging zelf: gratis 

 - door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon. 

d.  G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30 % op deze 
clubmanifestaties en/of feestelijkheden. 

  

Art.  3.- Sporthal De Zeurt: 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

I.   a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten: 

 1/1 zaal 1/2 zaal  1/3 zaal  1/4 zaal 

- per schooljaar: 300,00 euro 150,00 euro 100,00 euro n.v.t. 

  (in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14 dagen) 
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 1/1 zaal 1/2 zaal  1/3 zaal  1/4 zaal 

- occasioneel gebruik: 16,80 euro 8,40 euro 5,60 euro n.v.t. 

   (tarief per uur) 

 1/1 zaal 1/2 zaal  1/3 zaal  1/4 zaal 

- schoolsportdagen: 33,60 euro n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

   (tarief per halve dag) 

 

 b)  scholen buiten het grondgebied van Schoten: 

    1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  1/4 zaal 

tarief per uur: 30,00 euro n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

 

II. Trainingen en/of wedstrijden:  

Tarief per uur:       1/1 zaal  1/2 zaal  1/3 zaal  1/4 zaal 

- vereniging van Schoten: 24,00 euro 12,00 euro 8,00 euro 6,00 euro 

- jeugdvereniging van Schoten: 16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- +3 vereniging van Schoten: 16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- G-vereniging van Schoten: 16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- niet-erkende Schotense  
   vereniging:   48,00 euro 24,00 euro 16,00 euro 12,00 euro 

- andere verenigingen:  60,00 euro 30,00 euro 20,00 euro 15,00 euro 

 

III. Clubmanifestaties  

a.  Clubmanifestaties van Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur: 

 1/1 zaal: 75,00 euro 

 Per bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.  

b.  Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen 
gelden de tarieven zoals vermeld onder II. 

c.  Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer: 

 - door de vereniging zelf: gratis 

 - door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon. 

d.  G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30 % op 
deze clubmanifestaties en/of feestelijkheden. 

Art. 4.- De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur. Bij reservaties van meer dan een uur is het 
uurtarief zoals voorzien in artikel 2.- en 3.- opsplitsbaar naar een halfuur-tarief (50 %).  

Art. 5.- De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De annulering van een reservatie 
dient minstens 2 dagen op voorhand te gebeuren voor reguliere reservaties en minstens 1 
maand op voorhand voor manifestaties, behoudens in gevallen van heirkracht. 

Onder heirkracht wordt verstaan officiële afgelasting door de sportfederatie of een officieel 
forfait van de tegenstander. 
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Reservaties die niet tijdig geannuleerd worden, zullen gefactureerd worden.  

Art. 6.- Onder Schotense clubs of verenigingen, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan 
clubs die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een erkenning hebben bekomen van 
het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het gemeentebestuur van Schoten 
erkende adviesraad. 

Onder jeugdvereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een 
vereniging of team waarvan de meerderheid van de sportbeoefenaars - leiding en trainers niet 
inbegrepen - niet ouder zijn dan 18 jaar en die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een 
erkenning hebben bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het 
gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 

Het jeugdtarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve jeugdwerking in het ter 
beschikking gestelde deel van de sportaccommodatie. 

Onder 3+ vereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een vereniging 
of team waarvan de meerderheid van de sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet 
jonger zijn dan 50 jaar en die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een erkenning hebben 
bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het gemeentebestuur van 
Schoten erkende adviesraad. 

Het 3+ tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve 3+ werking in het ter 
beschikking gestelde deel van de sportaccommodatie. 

Onder G-vereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een vereniging 
die binnen zijn gewone clubwerking op basis van projectmatige of parallelle gehandicaptenwerking - 
op zowel permanente als projectmatige basis - initiatieven ontplooien en die in het kader van het Sport 
voor Allen-decreet een erkenning hebben bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn 
van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 

Het G-tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve G-werking in het ter beschikking 
gestelde deel van de sportaccommodatie. 

Art. 7.- Aanvragen van verenigingen die niet ressorteren onder een van de in artikel 8 vermelde 
categorieën dienen voor goedkeuring rechtstreeks gericht te worden aan het AGBS. 

Art. 8.- Bij misbruik van een reservatie door het overschrijden van de aangevraagde tijdslimiet of het 
overschrijden van het aangevraagde zaalgedeelte zal het tarief aangepast worden aan de reële 
situatie en dit met ingang vanaf het begin van de meest recente gebruiksperiode. 

Art. 9.-  Voor de toegang tot de sportzaal “De Zeurt” wordt er aan de gebruikers een magnetische 
toegangskaart bezorgd. Bij beschadiging, diefstal of verlies van deze kaart zal een bedrag 
van 10,00 euro aangerekend worden voor de vervanging ervan. 

Art. 10.-  De bevoegde beambten zijn gemachtigd om alle vaststellingen in verband met deze 
verordening uit te voeren. Betrokkenen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten 
uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken. 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 tariefregeling voor gebruik van sporthal Vordensteyn en sporthal De 
Zeurt. 

 

11. AGBS - PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT 2017 

De raad, 

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

Gelet op artikel 235, artikel 236 § 1 en artikel 242, § 4 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 (aanpassing 2017) en de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019/5, van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten (hierna AGBS) zoals 
vastgesteld in de zitting van 24 november 2016; 

Gelet op de beheersovereenkomst zoals afgesloten tussen de gemeente Schoten en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 september 2016; 

Gelet op artikel 35 van de statuten van AGBS alsook de artikelen 5bis en 8 van de 
beheersovereenkomst; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGBS van 24 november 2016 houdende 
vaststelling van de tariefregeling; 

Overwegende dat de gemeente, gezien haar sociaal-maatschappelijke functie wenst dat de gebruikers 
van de sporthal dit kunnen doen aan een beperkte vergoeding en hierdoor, middels een prijssubsidie 
tussenkomt in de kostprijs en dit gelet op artikel 5bis en 8 van de beheersovereenkomst; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 navolgende prijssubsidiereglement 'sporthallen Schoten' tussen de 
gemeente Schoten en het AGBS onder verwijzing naar de bijgevoegde tariefregeling. 

 

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT SPORTHALLEN SCHOTEN (DE ZEURT EN 
VORDENSTEYN) 

TUSSEN 

1. De gemeente Schoten, met zetel te Verbertstraat 3, 2900 Schoten, hier vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden, de heer Maarten De Veuster, 
burgemeester en mevrouw Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris, 

hierna genoemd "Gemeente", enerzijds, 

en 
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2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, met zetel te Verbertstraat 3, 2900 Schoten, 
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur op haar beurt vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de Raad van Bestuur en nog twee leden van het Directiecomité overeenkomstig artikel 33 van de 
statuten,  

hierna genoemd "AGBS", anderzijds, 

Ieder afzonderlijk ook aangeduid als “een partij” en gezamenlijk als “de partijen”. 

WORDT OVEREENGEKOMEN DAT 

de gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGBS voor de activiteiten van deze laatste in de 
sporthallen De Zeurt (Eksterdreef 6, 2900 Schoten) en Vordensteyn (Vordensteintraat 76, 2900 
Schoten) en meer bepaald het verlenen van het recht tot toegang tot de sportinfrastructuur of het 
verlenen van het recht er gebruik van te maken. Dit subsidiereglement legt de toekenning van deze 
prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 01.01.2017 tot 31.12.2017. 

Daarbij wordt uitgegaan van volgende voorwaarden: 

- het AGBS heeft haar operationele inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 12 
maanden, i.e. van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 (zie bijlage)  

- op basis van deze raming heeft AGBS vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de inkomsten 
uit het recht op toegang tot de sportinfrastructuur alsook het verlenen van het recht om er gebruik 
van te maken samen met onder meer andere inkomsten, zoals voor cafetaria en reclame, minstens 
804.286 EUR voor 2017 zouden moeten bedragen om economisch rendabel te zijn 

- om vooralsnog economisch rendabel te zijn, wenst AGBS vanaf 1 januari 2017 de voorziene 
toegangsprijzen (inclusief btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur of het recht om 
gebruik te maken van de betreffende sporthallen te verhogen door deze te vermenigvuldigen met 
een factor [7]  

- de gemeente erkent dat het AGBS op basis van de betreffende raming, inderdaad de voorziene 
toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur of het recht om 
gebruik te maken van de betreffende sporthallen moet vermenigvuldigen met een factor [7] om 
economisch rendabel te zijn 

- rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de betreffende sporthallen wenst de 
gemeente evenwel dat er geen extra aanrekening van bedragen gebeurt ten aanzien van gebruikers 
en bezoekers van de sporthallen. De gemeente wenst immers de effectief door de gebruikers en 
bezoekers zelf te betalen toegangsgelden te beperken opdat Sporthal De Zeurt en Sporthal 
Vordensteyn toegankelijk zouden kunnen zijn en blijven voor iedereen. Bijgevolg verbindt de 
gemeente zich ertoe om voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 deze 
prijsverhoging te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de 
prijssubsidie toegekend door de gemeente bedraagt de prijs die de gebruiker of bezoeker voor het 
gebruik of recht op toegang betaalt (inclusief btw), vermenigvuldigd met een factor [7] 

- het tariefreglement zoals dat wordt aangepast met aangepaste prijzen door  het AGBS en met 
aanduiding van de eigen bijdrage van gebruiker/bezoeker en de prijssubsidie van de gemeente, is 
opgenomen in bijlage 

- het AGBS zal met betrekking tot de ontvangen prijssubsidies 6 % btw moeten afdragen  

- partijen erkennen dat de prijssubsidies afhankelijk zijn van de gehanteerde tarieven, maar ook van 
de kostprijs van exploitatie van de sportinfrastructuur. Als ter zake tarieven en/of kostprijs 
significante wijzigingen ondergaan, kunnen de prijssubsidies gewijzigd worden voor de 
toekomstige periode. Indien een periodieke evaluatie van het operationele resultaat een 
aanpassing van de prijssubsidies zouden noodzaken, zal in onderling overleg tussen partijen bij 
deze overeenkomst een addendum gevoegd worden, waarin de nieuwe modaliteiten bepaald 
worden (aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing) 
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- uit voorgaande volgt dat de gesubsidieerde toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) steeds kunnen 
gerevalueerd worden tijdens de periode van 1 januari 2017 en 31 december 2017 in het kader van 
een periodieke evaluatie van het operationele resultaat  van het AGBS. In de mate er een 
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente deze steeds documenteren (bv. aan de 
hand van de gemeenteraadsbeslissing) 

- het AGBS moet op de [20ste werkdag van elke (maand)] aan de gemeente een overzicht bezorgen 
van het aantal gebruikers en bezoekers waaraan recht op toegang (of recht van gebruik) is 
verleend tot de sportinfrastructuur (Sporthallen De Zeurt en Vordensteyn) tijdens de voorbije 
maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De 
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debetnota die het 
AGBS uitreikt aan de gemeente. De gemeente dient deze debetnota te betalen aan het AGBS 
binnen [de 30 werkdagen] na ontvangst 

- de bestaande toelagen zullen via een administratieve budgetwijziging omgevormd worden tot een 
prijssubsidie.  

 

Opgemaakt in twee exemplaren te Schoten op 16 december 2016, 

Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

Voor de Gemeente 

 

Nicole Verhoeven     Maarten De Veuster 

gemeentesecretaris     burgemeester 

 

 

Voor het AGB 

 

Luc Van Gastel    Paul Valkeniers   Wouter Rombouts 

voorzitter Raad van Bestuur  bestuurder-directeur  bestuurder-directeur 

 

 

Bijlage: Raming van de inkomsten en uitgaven van het AGB voor het jaar 2017   
    

       

     Budget 2017   Budget 2017 

zonder prijssubsidie  met prijssubsidie 
  

EXPLOITATIEBUDGET       

inkomsten algemeen        1.750,00   613.750,00  
  

uitgaven algemeen     323.050,00   323.050,00  
  

winst/verlies    -321.300,00   290.700,00  
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inkomsten SHDZ    53.050,00    53.050,00  
  

uitgaven SHDZ     79.585,00    79.585,00  
  

winst/verlies    -26.535,00   -26.535,00  
  

       

inkomsten SHV    141.050,00   141.050,00  
  

uitgaven SHV    124.350,00   124.350,00  
  

winst/verlies    16.700,00   16.700,00  
  

       

totaal inkomsten exploitatie  195.850,00   807.850,00  
  

totaal uitgaven exploitatie  526.985,00   526.985,00  
  

totaal exploitatie   -331.135,00   280.865,00  
  

       

       

BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT       

Exploitatieresultaat   -331.135,00    280.865,00  
  

Afschrijvingen bj 2017   -277.301,01   -277.301,01  
  

Boekhoudkundig resultaat  -608.436,01        3.563,99  
  

       

Economische rendabel = boekhoudkundig operationeel resultaat minstens nul   
        

inkomsten exploitatie/ operationele inkomsten  804.286,01   807.850,00   

= 195.850 + 608.436,01 

uitgaven exploitatie/ operationele uitgaven -526.985,00  -526.985,00  
  

AFSCHRIJVINGEN BJ 2017   -277.301,01  -277.301,01  
  

        0,00        3.563,99   
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Geraamde inkomsten sporthallen SHDZ 37.000,00     

     SHV 65.000,00     

     TOTAAL 102.000,00     

       

Berekening vaste multiplicator: 608.436,01/102.000 = 5,97 dus multiplicator van 6 zou voldoende 
moeten zijn om reserves op te bouwen binnen het AGB.       

 

Prijssubsidie in budget 2017: multiplicator  6 = 612.000,00 

 

12. AGBS - LENINGSOVEREENKOMST AGB SCHOTEN TERUGGEVORDERDE 
INVESTERINGSSUBSIDIES 

De raad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2009 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, afgekort AGB Schoten werden goedgekeurd; 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2009 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 11 mei 2009 en de 
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009; 

Gelet op de Beslissing btw nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt 
inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 
winstoogmerk van het AGB; 

Gelet op het prijssubsidiereglement goedgekeurd op 29 september 2016; 

Gelet op het besluit d.d. 24 november 2016 van de gemeenteraad tot terugvordering van EUR 
1.094.279,02 investeringssubsidies in uitvoering van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen voorafgaand aan deze 
beslissing; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGBS; 

Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGBS geen integrale en onmiddellijke terugbetaling 
toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het AGBS; 

Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 d.d. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als 
een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgende leningsovereenkomst: 
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LENINGSOVEREENKOMST TERUGGEVORDERDE INVESTERINGSSUBSIDIES 

Tussen: 

De GEMEENTE SCHOTEN, met zetel te 2900 Schoten, Verbertstraat 3, hier vertegenwoordigd door: 

- burgemeester, zijnde Maarten De Veuster   

- gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Nicole Verhoeven; 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de 
gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht 
van de provinciegouverneur; 

hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 

Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHOTEN, afgekort “AGB Schoten”, met zetel te 2900 
Schoten, Verbertstraat 3 en ondernemingsnummer 0819.981.481, hier vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Luc Van Gastel, en twee leden van het Directiecomité, 
zijnde Wouter Rombouts en Paul Valkeniers volgens artikel 33 van de statuten. 

Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schoten op 5 februari 2009 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering op 11 mei 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009; 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de raad 
van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van 
de provinciegouverneur; 

hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 

hierna samen genoemd ‘de partijen’ 

wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 

Art. 1 – Voorwerp 

De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de 
duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 

Art. 2 – Hoofdsom 

De Lener erkent aan de Uitlener de som van 1.094.279,02 EUR verschuldigd te zijn. 

Art. 3 – Doel van de lening 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de terugbetaling van de investeringssubsidies die 
door de gemeenteraad op 24 november 2016 zijn teruggevorderd bij toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 

Art. 4 – Duurtijd 

Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2029. 

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst na 
de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op 
de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 

Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 

Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt. 

Art. 6 – Terugbetaling 

De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
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Hoofdsom 1.094.279,02 

Rentevoet 0 % 

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Interest  Kapitaal Uitstaand saldo 

1  31.12.2016 115.607,80 0.00  115.607,80 978.671,22 

2  31.12.2017 112.210,65 0.00  112.210,65 866.460,57 

3  31.12.2018 108.267,12 0.00  108.267,12 758.193,45 

4  31.12.2019 104.528,21 0.00  104.528,22 653.665,24 

5  31.12.2020   98.082,36 0.00    98.082,36 555.582,87 

6  31.12.2021   98.082,36   0.00    98.082,36 457.500,51 

7  31.12.2022   98.082,36 0.00    98.082,36 359.418,15 

8  31.12.2023   98.082,36 0.00    98.082,36 261.335,79 

9  31.12.2024   98.082,36 0.00    98.082,36 163.253,43 

10  31.12.2025   79.224,37 0.00    79.224,37   84.029,07 

11  31.12.2026   41.914,01 0.00    41.914,01   42.115,06 

12  31.12.2027   29.081,15 0.00    29.081,15   13.033,91 

13  31.12.2028     9.192,54 0.00      9.192,54     3.841,37 

14  31.12.2029     3.841,37 0.00      3.841,37            0,00 

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 

Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE83 0910 0011 5015 
van de Uitlener. 

Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 

Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het 
op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00 %), verhoogd met 100 basispunten, 
en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een 
volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te 
verlangen. 

Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 

Art. 8 – Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

� de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen 

� de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 
binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de sommatie 
genoemd, zich in regel te stellen. 
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Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd alle 
persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 

Art. 9 - Wijzigingen 

Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 

Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 

Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 

Art. 11 - Toepasselijk recht 

Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 

Art. 12 – Splitsbaarheid 

De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid van 
de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar geheel.  
Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 

Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Schoten op 16 december 2016 in twee originele exemplaren, 
waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen. 

 

Voor de Uitlener, 

gemeentesecretaris,      burgemeester, 

 

N. VERHOEVEN      M. DE VEUSTER 

 

Voor de Lener, 

 

Luc Van Gastel    Paul Valkeniers   Wouter Rombouts 

voorzitter directiecomité  bestuurder-directeur  bestuurder-directeur 

 

13. AGBS - LENINGSOVEREENKOMST AGB SCHOTEN TRANSACTIEKREDIETEN 
INVESTERINGSENVELOPPE 2016 

De raad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2009 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, afgekort AGB Schoten werden goedgekeurd; 
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Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2009 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 11 mei 2009 en de 
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009; 

Gelet op het prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 29 september 2016; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGBS; 

Gelet op het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Schoten; 

Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 worden geraamd op EUR 
58.816,00; 

Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGBS geen integrale en onmiddellijke financiering van 
de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening 
toestaat aan het AGBS; 

Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 d.d. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als 
een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgende leningsovereenkomst: 

LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN 
INVESTERINGSPORTEFEUILLE 2016 

Tussen: 

De GEMEENTE SCHOTEN, met zetel te 2900 Schoten, Verbertstraat 3, hier vertegenwoordigd door: 

- burgemeester, zijnde Maarten De Veuster   

-  gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Nicole Verhoeven; 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de 
gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht 
van de provinciegouverneur; 

hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 

Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHOTEN, afgekort “AGB Schoten”, met zetel te 2900 
Schoten, Verbertstraat 3 en ondernemingsnummer 0819.981.481, hier vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Luc Van Gastel, en twee leden van het Directiecomité, 
zijnde Wouter Rombouts en Paul Valkeniers volgens artikel 33 van de statuten; 

Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schoten op 5 februari 2009 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering op 11 mei 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009; 
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Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de raad 
van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van 
de provinciegouverneur; 

hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 

hierna samen genoemd ‘de partijen’ 

wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 

Art. 1 – Voorwerp 

De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de 
duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 

Art. 2 – Hoofdsom 

De Lener erkent aan de Uitlener de som van EUR 58.816,00 verschuldigd te zijn. Dit bedrag wordt 
evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 

Art. 3 – Doel van de lening 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de 
investeringsenveloppe 2016. 

Het bedrag van de lening wordt aan de Lener terbeschikking gesteld door opnamen via de rekening-
courant tussen de Uitlener en de Lener. 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 

Art. 4 – Duurtijd 

Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2030. 

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst na 
de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op 
de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 

Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 

Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt. 

Art. 6 – Terugbetaling 

De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 

Hoofdsom: 58.816,00 

Aantal jaren: 15  

Rentevoet: 0 % 

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Interest  Kapitaal Uitstaand saldo 

1  31.12.2016 8.893,16 0.00  8.893,16 49.922,84 

2  31.12.2017 8.893,16 0.00  8.893,16 41.029,68 

3  31.12.2018 8.893,16 0.00  8.893,16 32.136,52 

4  31.12.2019 8.893,16 0.00  8.893,16 23.243,37 

5  31.12.2020 8.893,16 0.00  8.893,16 14.350,21 

6  31.12.2021 1.435,02  0.00  1.435,02 12.915,19 

7  31.12.2022 1.435,02  0.00  1.435,02 11.480,17 

8  31.12.2023 1.435,02  0.00  1.435,02 10.045,14 
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9  31.12.2024  1.435,02  0.00  1.435,02   8.610,12 

10  31.12.2025  1.435,02  0.00  1.435,02   7.175,10 

11  31.12.2026   1.435,02  0.00  1.435,02   5.740,08 

12  31.12.2027   1.435,02  0.00  1.435,02   4.305,06 

13  31.12.2028   1.435,02  0.00  1.435,02   2.870,04 

14  31.12.2029   1.435,02  0.00  1.435,02   1.435,02 

15  31.12.2030   1.435,02  0.00  1.435,02          0,00 

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van het 
actief. 

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 

Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE83 0910 0011 5015 
van de Uitlener. 

Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 

Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het 
op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00 %), verhoogd met 100 basispunten, 
en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een 
volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te 
verlangen. 

Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 

Art. 8 – Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

� de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen 

� de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 
binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de sommatie 
genoemd, zich in regel te stellen. 

Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd alle 
persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 

Art. 9 - Wijzigingen 

Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 

Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 

Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
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Art. 11 - Toepasselijk recht 

Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 

Art. 12 – Splitsbaarheid 

De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid van 
de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar geheel. Hun 
afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 

Evenzo zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Schoten op 16 december 2016 in twee originele exemplaren, 
waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen 

 

Voor de Uitlener, 

 

gemeentesecretaris,      burgemeester, 

 

 

N. VERHOEVEN      M. DE VEUSTER 

 

Voor de Lener, 

 

 

Luc Van Gastel    Paul Valkeniers   Wouter Rombouts 

voorzitter directiecomité  bestuurder-directeur  bestuurder-directeur 

 

14. VOLGORDE BEHANDELING PUNTEN 

De raad, 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren met voorstel om de volgorde van de te 
behandelen punten te wijzigen als volgt: 
14) Wijziging meerjarenplan 2014-2019 
15) Budget 2017 
16) Belasting- en retributiereglementen; 

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

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen die voorstelt om over te gaan tot de stemming 
over de wijziging van volgorde van dagordepunten; 

  



 GR 15.12.2016 409 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan om de behandeling van de punten die vermeld staan op de agenda van de 
gemeenteraad, verder te zetten als volgt: 

14) Wijziging meerjarenplan 2014-2019 
15) Budget 2017 
16) Belasting- en retributiereglementen. 

 

15. WIJZIGING NR. 10 MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad, 

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

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

Gelet op het besluit d.d. 22 december 2011 van de gemeenteraad houdende akkoord om de startdatum 
toepassing beleids- en beheerscyclus te bepalen op 1 januari 2013; 

Gelet op artikel 146 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de Omzendbrief BZ2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en 
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 26 juni 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de Wijziging 1 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 23 oktober 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Wijziging 2 Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Wijziging 3 Meerjarenplan 2014-2019; 
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Gelet op het besluit d.d. 26 maart 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de Wijziging 
4 Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 25 juni 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de Wijziging 5 
Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 29 oktober 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Wijziging 6 Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Wijziging 7 Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 26 mei 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de Wijziging 8 
Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 27 oktober 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Wijziging 9 Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in het managementteam op 8 november 2016; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de raadscommissie financiën op 6 december 2016; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op volgende tussenkomst van de raadsleden Eric De Swaef en Peter Arnauw: 
Belasting – en retributiereglementen, meerjarenplanning en budget 
Weer een jaartje voorbij en we kregen een aangepaste meerjarenplanning en budget 2017 voorgelegd 
op de raadscommissie financiën. Deze documenten werden daar deskundig voorgesteld door de 
betrokken diensten die we dan ook van uit onze fractie willen danken voor het geleverde werk. 
Ondertussen konden we ook al een uitgebreide goednieuwsshow lezen in de pers. Dit op basis van een 
persconferentie die al door ging voor deze raadscommissie. Hopelijk heeft men ook duidelijk gemaakt 
dat deze cijfers ‘voorlopig’ waren mits ze nog moesten besproken worden in de raadscommissie en 
nog dienden goedgekeurd te worden op deze gemeenteraad. Het woordje ‘voorlopig’ hebben we in de 
pers echter niet kunnen tegenkomen. Stel nu eens dat wij nu in deze raad de meerderheid kunnen 
overtuigen om nog wat wijzigingen aan te brengen…. Weinig kans natuurlijk maar we gaan het toch 
effe proberen. 
Eerst het goede nieuws. 
Schoten heeft momenteel dankzij een goed financieel beleid de laatste 20 jaar een stabiele goede 
financiële basis en heeft zelfs overschot op dit budget. Hiermee wil men nu een aantal extra zaken 
doen waar we zelfs kunnen achterstaan. Het personeel gelukkig maken met extra maaltijdcheques, een 
beleidsmedewerker locale economie aanwerven, 50000€ voor het aanpakken van de kinderarmoede, 
schoolzwemmen extra stimuleren, mantelzorgers ondersteunen, …. Kortom er staan heel wat goede 
zaken in deze begroting. 
Wat men ook wil doen, en dat op het eerste zicht een goede zaak is voor de bevolking, is de 
belastingen licht verlagen. Personenbelasting 0,2% laten zakken en de opcentiemen met 25 punten 
laten dalen. Het kan raar zijn maar vanuit groen zijn we helemaal niet gelukkig met deze 
belastingsvermindering. Reeds 4 jaar is deze coalitie bezig en systematisch zijn er directe 
taksen/kosten ingevoerd die voor iedereen evenveel kosten en dit zowel voor de beter betaalde als voor 
de minder gegoede Schotenaren. Dit in tegenstelling tot deze belastingverlaging die vooral een 
positieve impact heeft op de betere verdieners onder de Schotenaren. Mensen met lage inkomens gaan 
hier echter maar weinig aan hebben. 
Personen belasting: Mits dit om een procentuele aanpassing gaat heeft iemand die moet leven van een 
laag pensioen, een uitkering of leefloon bij deze aanpassing nagenoeg geen voordeel, het gaat dan om 
enkele Euro’s. Een gezin met een modaal inkomen heeft dan een voordeel van een 30 € en bij grotere 
inkomens gaat dat al snel boven de 100 € uitkomen. Eerlijk? - niet echt. 
Kadastraal inkomen: mensen die geen eigen huis hebben en huren hebben hier helemaal geen voordeel 
van en hier vinden we meestal de mensen met de kleinste inkomens. 
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Deze belastingverlaging gaat de gemeente een kleine 600.000€ minder inkomsten opbrengen per jaar, 
geld dat ons inziens meer dan nodig is om een aantal andere zaken bij de gemeente en OCMW aan te 
pakken. Zaken die voor de Schotenaar veel belangrijker zijn dan de kleine belastingvermindering die 
we gaan doorvoeren. 
Met de regelmaat van de klok wordt er gesteld dat we voor zaken extra geld moeten vragen: Een korte 
greep uit genomen maatregelen: dagprijs rusthuis verhoogd, betalend containerpark, bibliotheek niet 
gratis, belasting op vervoer van personen met een politiewagen, belasting op afgifte administratieve 
stukken, belasting op begraven, enz. 
Eveneens wordt er steeds gesteld dat nieuwe projecten zoals het binnengebied Lodewijtenstraat, de 
KMO zone aan ‘t stort, Canalis, enz… zelfbedruipend moeten zijn en dat de gemeente hier geen geld 
wil aan toeleggen met als gevolg een te beperkte impact op deze projecten en te weinig kansen om 
voldoende open en groene ruimte te vrijwaren. Ook tracht men eigen gronden zoals op de List te 
verkopen om toch maar meer middelen binnen te krijgen. 
Groen wil deze procentuele belastingsverminderingen niet maar wil een aantal zaken in het beleid 
bijsturen ten voordele van alle Schotenaren. 
Wat willen we dan dat er met deze gelden gebeurt: 
* Verminderen van de belasting op afgifte van administratieve stukken van 200.000€ naar 100.000€. 
Hierdoor kan bv de gemeentelijke belasting op identiteitskaarten e.d. afgeschaft worden. Ook de extra 
belasting van 5€ op de inschrijving in de academie dient afgeschaft te worden. Dit geld kan eveneens 
gebruikt worden om een aantal besparingen op cultuur terug te schroeven. 
* We willen 50.000€/j gebruiken voor de versnelde investering in aankoop van ledverlichting en het 
dimbaar maken van de openbare verlichting. Dit in eerste plaats in de straten waar de openbare 
verlichting volgens het lichtplan nog blijft branden. 
* Eveneens willen we 50.000€ gebruiken om versneld de fietsinfrastructuur in Schoten sterk te 
verbeteren en willen we 50.000€ gebruiken om met de Lijn afspraken te maken in het kader van de 
derde betalersregeling om het aanbod openbaar vervoer in Schoten te verbeteren en goedkoper te 
maken. 
* We willen 100.000€ gebruiken om extra open ruimte verwerven voor openbaar groen (in nieuwe 
projecten of elders in de gemeente). Dit kan eventueel als aflossingsbedrag gebruikt worden om enkele 
grote gronden – open ruimte aan te kopen. 
* De gelden die voorzien worden voor armoedebestrijding willen we optrekken van 50.000€ naar 
100.000€. De noden zijn hier zo groot dat dit meer dan verantwoord is. 
* Eveneens willen we uiteraard de gemeentelijke toelage voor ontwikkelingssamenwerking optrekken 
met extra 50.000€. 
* Het in orde brengen van RUP’s, o.a. RUP meergezinswoningen gaat vooral door gebrek aan 
personeel veel te traag vooruit. Daarom stellen wij voor om een 50.000€ te gebruiken om een extra 
kracht op de dienst ruimtelijke ordening aan te trekken. 
* Het takenpakket bij de sociale dienst van het OCMW voor bv leefloon e.d. breidt steeds maar uit en 
daarom wensen wij 50.000€ extra toelage aan het OCMW te besteden om bv een extra sociale 
assistente te kunnen aanwerven. 
* Ook in het kader van het klimaat willen we 30.000€ per jaar gebruiken om het aantal zonnepanelen 
in onze gemeente drastisch te laten toenemen. 
Het doel van deze zaken moet zijn het leven voor de minder gegoeden in Schoten te verbeteren, een 
verhoging van het aantal groene ruimtes, betere fietsvoorzieningen en openbaar vervoer, kortom van 
Schoten een nog betere en aangenamere gemeente maken om in te wonen. 
Ook hebben we nog vragen bij een aantal investeringen die we sterk in vraag stellen zoals het ’s 
avonds afsluiten van het gemeentepark, het aanleggen van een kunstgrasveld e.d. maar daar zullen we 
later alvast zeker nog op kunnen terugkomen. 
We roepen deze raad dan ook op om de voorgestelde belastingsverminderingen niet goed te keuren en 
de ruimte te laten om het beleid in de goede zin bij te sturen. 
Tenzij deze raad deze begroting alsnog wil laten aanpassen zal Groen gaat deze meerjaren planning en 
het budget dus zeker niet goedkeuren. 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Vooreerst wenst onze fractie de medewerkers van de financiële dienst te bedanken voor de duidelijke 
toelichting op de raadscommissie financiën, de antwoorden op onze vragen tijdens en na deze 
toelichting en de opstelling van de stukken voor deze Gemeenteraad. 
Deze begroting/meerjarenplanning is voorzien van het nodige peper en zout en bevat inderdaad wel 
een aantal goed maatregelen.  De aanwerving van een ambtenaar om de ondernemers te ondersteunen, 
de verhoging van de maaltijdcheques, een aantal sociale tegemoetkomingen,…. 
Er wordt ook afgesloten met een positief saldo op het eind van de planningsperiode.  Wel moet ons 
van het hart dat we ook een aantal bedenkingen hebben door de genomen maatregelen die mogelijk 
een grote impact hebben op de verdere financiële toekomst van de gemeente.  
Er wordt gewag gemaakt van schuldafbouw van 1 milj €/jaar teneinde in 2025 schuldenvrij te zijn.  
Tevens is er een minderinkomst van bijna 600 k€/jaar door de verlaging van aanvullende 
personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.  Ook wordt momenteel nog gebruikt 
van ene ‘fonds’ van gereserveerde gelden (reserve voor de pensioenlasten statutairen en 
mandatarissen) om de ca 750k€/jaar aan responsabiliseringsbijdrage te betalen.  Deze gelden zijn 
binnen een tweetal jaar echter op waardoor deze som zal gefinancierd moeten worden uit de algemene 
middelen.  
Hoewel we hebben kunnen vaststellen dat de taxshift op bovenlokaal niet brengt wat er over beloofd 
werd en in de toekomst de gemeente nog meer gaat kosten, laat de gemeente met de voorziene kleine 
belastingverlaging ook een kans liggen om een verschuiving te doen van belasting op arbeid naar 
belasting op kapitaal.  In het verleden heeft onze fractie al verschillende voorstellen hieromtrent 
gedaan, maar deze werden steeds door de zittende meerderheid verworpen, dus zal ik ze nu niet 
hernemen, maar het moet ons inziens wel mogelijk zijn om de voorziene verlaging volledig door te 
voeren in de aanvullende personenbelasting waardoor een echte, weliswaar kleine, taxshift gemaakt 
wordt. Gezien de beperkte ‘grootte’ van de impact waartegen over de publiciteit staat die eraan 
gegeven is, lijkt het eerder een kleine cadeau i.h.k.v. de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 die blijkbaar al begonnen is. 
Wat onze fractie erg stoort is dat, hoewel hier uitdrukkelijke toezeggingen gedaan werden door 
Schepen van personeel Valkeniers, er niet ingezet werd op de verbetering van de 2e pensioenpijler van 
het contractueel personeel.  Het blijft fundamenteel oneerlijk dat in het geval van twee collega´s die 
jarenlang dezelfde job uitvoeren in de dezelfde loonclassificatie bij hun pensionering, de contractuele 
medewerker nog steeds recht heeft op een veel kleiner pensioen dan zijn statutaire collega.  Het 
bestuur had beloofd om, zodra er financiële ruimte was hier via de 2e pensioenpijler van de 
contractuelen iets aan te doen.  Hoewel die ruimte er nu is heeft deze meerderheid geopteerd om dit 
niet te doen, hoewel het aanwervingsbeleid nog steeds gericht is op het maximaal aanwerven van 
contractuelen i.p.v. statutaire medewerkers en dus het in stand houden van deze fundamentele 
ongelijkheid. 
In lijn met onze tussenkomst en onze houding bij vorige budgetbesprekingen zullen wij de 
documenten zoals ze nu voorliggen dan ook niet goedkeuren. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 
Laten we beginnen met het goede nieuws. Temeer omdat we, in alle bescheidenheid, denken daartoe 
een bijdrage te hebben geleverd. Namelijk: een eerste – zij het bescheiden stap naar het verminderen 
van de gemeentebelastingen. We hebben er de voorbije jaren – als eerste – er op gewezen dat gezien 
de gunstige toestand van de gemeentelijke financiën er wel wat geld kon terugvloeien naar de 
inwoners. Natuurlijk betreft het vooralsnog een symbolisch bedrag van zo’n 25 euro per gezin, maar 
we twijfelen er niet aan dat volgend jaar, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen, verdere 
stappen gezet kunnen worden. 
We pleiten hierbij ook voor een vermindering en vereenvoudiging van de uitgebreide reeks 
gemeentebelastingen. Ook genoemd pestbelastingen. Van sommige is de opbrengst zo beperkt dat men 
de vraag kan stellen of de administratieve kost voor de opvolging niet groter is dan de baten.  
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Er zijn belastingen bij die anti economisch zijn. Waarom kleinere bedrijven niet vrij stellen van 
belasting op drijfkracht of bedrijfsruimte; Zo helpt men de middenstand die het toch moeilijk heeft. 
Andere belastingen treffen het volksvermaak. Zoals die op terrassen, kermissen,markten,taxidiensten 
enz. Er zijn belastingen die de goede zeden ondersteunen . Zoals die op bar personeel, privé clubs, 
rendez-vous huizen. Maar denk aan het gevaar dat ambtenaren lopen die daar controle moeten gaan 
uitoefenen. Dan is er die lugubere belasting op begraven en ontgraven. Wie pech heeft moet twee keer 
betalen voor zijn dierbare. Alle gekheid op een stokje : bekijk kritisch deze veelvoud aan 
gemeentebelastingen in functie van kost, baten, vereenvoudiging. En schrap de weinig opbrengende en 
weinig noodzakelijke pestbelastingen. 
Verder vragen we om de toelagen voor Vlaamse initiatieven te verdubbelen van 1302€ naar 2604€. 
We dienen hierover een amendement in.  
Alhoewel, wettelijk verplicht, een meerjarenplan tot 2019 zou volstaan, heet u er voor gekozen dit uit 
te breiden tot 2021. Een verdedigbare optie. Alhoewel we weten dat het opstellen van een budget voor 
het eerstvolgende jaar al een moeilijke opdracht is. Dat bewijzen de talrijke budgetwijzigingen die in 
de loop van een jaar dienen te gebeuren. Voornaamste reden zijn de talrijke wendingen en 
vertragingen bij het investeringsbudget.tussen plannen en uitvoeren van belangrijke werken loeren tal 
van hinderpalen. Dat is geen uniek Schotens probleem, maar stelt zich in gans Vlaanderen. Dat mag 
echter geen reden zijn om geen inspanning te leveren om investeringen uit te voeren zoals ze gepland 
werden. Om financiële en economische redenen. 
Het meerjarenplan spreiden over meer jaren geeft enige duidelijkheid over waar men op middenlange 
termijn naar toe wil. Maar veel zekerheid bieden de cijfers niet. Wat de voorliggende tabellen 
aantonen is dat vanaf 2020 de investeringen als het ware stilvallen. Het budgettair resultaat van het 
boekjaar, dat tot 2019 negatief is kan bij gebrek aan nieuwe investeringen terug gaan stijgen door het 
overschot op exploitatie en de vermindering van de schuldenlast. 
Wat die “schulden “ betreft. U voorziet een schuldenvrije gemeente rond 2025. Schuldenvrije 
gemeenten van de omvang als Schoten zijn er niet veel. St Martens- Latem of Knokke misschien. 
Maar die zijn qua bevolkingssamenstelling en welvaart niet te vergelijken met Schoten. 
Want Schoten is, volgens een interessante analyse van Gazet Van Antwerpen, een gemeente met 2 
gezichten. Welvarende villawijken enerzijds versus armere arbeiderswijken anderzijds. Alhoewel men 
ook dit moet nuanceren. Feit is dat Schoten in de top 10 staat van gemeenten met de meeste 
kansarmoede uit de provincie Antwerpen. We grenzen aan de rand van de grootstad en delen een stuk 
van de problemen.Ook wij hebben arbeidersbuurten met veel ongeschoolden, sociale woningen, 
immigratie, veroudering van de bevolking enz. 
Dit maar om te zeggen dat “schuldenvrij” geen doel op zich is wanneer dit ten koste gaat van 
noodzakelijke investeringen die tot doel hebben van Schoten een echt welvarende gemeente te maken. 
Met – als wijze van voorbeeld – voorzieningen om jonge tweeverdieners aan te trekken. 
Voorzieningen in infrastructuur, vernieuwende economische activiteit, sport, cultuur enz. En ook voor 
ouderenzorg, jeugdwerk, armoedebestrijding. 
Van alles dus om van Schoten een echt welvarende gemeente te maken. 
En indien men daartoe leningen moet aangaan om investeringen te doen die in lengte van jaren hun nut 
en noodzaak moeten bewijzen is dat geen doodzonde. Natuurlijk mogen ze nooit de draagkracht van 
de gemeente te boven gaan of het financieel evenwicht in gevaar brengen . En moet er ruimte blijven 
voor een verdere verlaging van de gemeentelijke belastingen. 
Het uiteindelijk doel moet zijn dat Schoten geen gemeente meer is van 2 tegenstrijdige gezichten, 
maar die van een welvarende samenleving die de middelen genereert om van deze plek een voorbeeld 
voor Vlaanderen te maken. 
Daar geeft voorliggend meerjarenplan, al loopt het langer dan echt nodig, geen uitsluitsel over. Dit 
bestuur heeft nog geen idee van wat er na 2019 moet gebeuren. En dat is merkwaardig want het geeft 
de indruk dat men zelf niet gelooft in de continuïteit  van het huidig bestuur. 
Wij danken de schepen en de diensten voor de geleverde documentatie en zullen ons, ten teken van 
goede wil en enige waardering, onthouden op dit punt. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 
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Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 
Het is aan iedere coalitie om haar eigen politieke keuzes te maken. De hier voorliggende bijkomende 
voorstellen vormen een evenwichtige mix van voordelen voor alle bevolkingsgroepen. 
Een vermindering van de aanvullende personenbelasting geldt voor iedereen. In de gemeente Schoten 
zijn 80 % van de inwoners ook eigenaars. Dus ook met de vermindering van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing zijn vele Schotenaren gebaat, zeker ook de verhoudingsgewijs grote groep 
gepensioneerden met eigen woning. 
Met een verhoging van de maaltijdcheques komen we onze afspraak met de vakorganisaties na en 
voorzien we een onmiddellijke verhoging van de koopkracht voor het personeel. Een verhoging van de 
2de pensioenpijler kan ook later nog besproken worden. Het is trouwens deze en niet de vorige coalitie 
die de 2de pensioenpijler heeft ingevoerd.  
Een aanpassing van de fietsvergoeding dient nog door het college besproken te worden. Een eventuele 
aanpassing is mogelijk, doch we moeten opletten dat het bedrag niet wordt opgetrokken tot boven de 
grens van het belastingvrije bedrag. 
Er zijn m.i. geen pestbelastingen in Schoten. Er zijn in onze reglementen reeds tal van vrijstellingen 
voorzien voor het bedrijfsleven. Andere belastingen hebben dan weer een beleidsdoel. 
Schoten schuldenvrij tegen 2025 betekent dat er extra beleidsruimte komt en dat de bijkomende 
pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen ook in de toekomst betaalbaar blijven. De ramingen 
hierover nopen immers tot voorzichtigheid. 
De taxshift is zeker een belangrijke maatregel en zal in 2021 voor Schoten een verminderde inkomst 
op de aanvullende personenbelasting betekenen van 10 %. 
De nu voorliggende maatregelen geven een signaal aan de burgers van goed bestuur. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid An Pycke: 
De CD&V fractie is vanzelfsprekend tevreden met deze belastingverlaging, zowel wat de APB betreft 
als wat de OV betreft. 
We hebben echter  binnen onze fractie dit voorstel serieus besproken en bediscussieerd.  We wilden 
duidelijk zekerheid dat het niet een ééndaags-idee was dat snel moest herroepen worden.   
In vorige legislaturen – waar een CD&V-er steeds schepen van  financiën geweest is – leerden we als 
schepen, ocmw voorzitter, gemeente-of ocmw raadslid, dat  de knip op de beurs moest blijven.  
Dankzij deze voorgaande spaarzame jaren had dit bestuur bij het begin van de legislatuur een spaarpot 
van 20 miljoen. 
Maar ook dankzij het huidige beleid wordt er voorzichtig omgesprongen met de voorhanden zijnde 
financiële middelen. Er zijn verschillende investeringen gepland, dewelke betaald worden zonder 
nieuwe schulden aan te gaan; in tegendeel zelfs, jaarlijks wordt 1 miljoen schuld afgelost waardoor 
normalerwijze in 2025 Schoten schuldenvrij zal zijn. Daarnaast kan met de berekeningen die thans 
gemaakt werden op basis van de ons nu bekende cijfers, ook deze legislatuur afgesloten worden met 
een mooie spaarpot van om en bij de 20 miljoen. 
Maar CD&V hecht vooral belang aan een “Warm, Sociaal Schoten” en is dan ook zeer tevreden dat 
naast de aangekondigde belastingvermindering er heel wat extra sociale maatregelen zullen bijkomen, 
waarbij elke deelgroep van de bevolking haar deel krijgt. 
De verhoging van de geboortepremie, de ondersteuning van de mantelzorger en de stomapatiënt, de 
subsidie voor incontinentie materiaal en het schoolzwemmen zijn belangrijke pijlers. 
CD&V stond er op dat iets kan gedaan worden aan de erbarmelijke cijfers van de kinderarmoede.  
Wetende dat Schoten als een ‘rijke’ gemeente wordt beschouwd, is het onvoorstelbaar dat Schoten – 
na Antwerpen stad – het hoogste percentage scoort van kansarmoede in het gezin.  13,5 % in Schoten, 
tegen bvb. Brasschaat 5,2 % of 1,9 % in Schilde of 5,9 % in Wijnegem (om even onze buurgemeenten 
op te sommen).  Wij zijn dan ook meer dan tevreden dat een extra budget van 50.000 € vrijgemaakt 
wordt om hiervoor (nieuwe) initiatieven te nemen. 
Plannen maken is mooi, maar die moeten ook uitgevoerd worden.  Een enthousiaste ploeg is 
belangrijk en verdient een pluim. Vandaag dan ook in de vorm van het verhogen van de 
maaltijdcheque voor ons gemeente- en ocmw personeel en het creëren van een nieuwe functie, een 
nieuwe schakel in de werking. 
CD&V houdt van een fijne ploeggeest en dit niet alleen bij het personeel maar ook binnen de coalitie.  
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We zijn er dan ook van overtuigd dat al de gemelde plannen en initiatieven door de ganse ploeg 
gedragen en uitgewerkt worden. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen, 3 onthoudingen 
 

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

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

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué onthouden zich. 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan de Wijziging nr. 10 van het Meerjarenplan 2014-2019. 

 

16. BUDGET 2017 

De raad, 

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

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

Gelet op het besluit d.d. 22 december 2011 van de gemeenteraad houdende akkoord om de startdatum 
toepassing beleids- en beheerscyclus te bepalen op 1 januari 2013; 

Gelet op artikel 148 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de Omzendbrief BZ2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en 
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in het managementteam op 8 november 2016; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de raadscommissie financiën op 6 december 2016; 

Gaat over tot de stemming over het voorstel van Vlaams Belang om de toelage voor Vlaamse 
initiatieven te verdubbelen (van 1.302 euro naar 2.604 euro): 

Besluit: met 3 stemmen ja en 25 stemmen neen 

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

Het voorstel van Vlaams Belang tot verhoging van de toelage Vlaamse initiatieven niet te aanvaarden. 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster die uitnodigt om goede voorstellen in 
te dienen als Vlaamse initiatieven en dat die welwillend zullen worden onderzocht. 

 

Gaat over tot de stemming over het voorstel van sp.a om de toelage ontwikkelingshulp nationale 
initiatieven tot verhogen met 4.000 euro (van 15.000 euro naar 19.000 euro): 

Besluit: met 4 stemmen ja en 24 stemmen neen 

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

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

Het voorstel van sp.a tot verhoging van de toelage ontwikkelingshulp niet te aanvaarden. 

 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Gaat over tot de stemming over het Budget 2017: 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen, 3 onthoudingen 
 

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

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

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué onthouden zich. 

Enig artikel  

Het Budget 2017, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota goed te keuren. 

 

17. AANVULLENDE PERSONENBELASTING 

De raad, 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Schoten; 

Overwegende dat het noodzakelijk is evenwicht te houden tussen de inkomsten en de uitgaven van de 
gemeente; 

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 24 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 2 onthoudingen 
 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring 
van het reglement betreffende de aanvullende belasting op de personenbelasting in te trekken met 
ingang van 1 januari 2017. 

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld op 6,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Artikel 4 

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen. 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan 

- de provinciegouverneur 

- de Federale Overheidsdienst Financiën 

- de financieel beheerder. 

 

18. OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

De raad, 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Schoten; 

Overwegende dat het noodzakelijk is evenwicht te houden tussen de inkomsten en de uitgaven van de 
gemeente; 

Gelet op artikel 3, 5° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten; 
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Gelet op de artikelen 249 tot en met 260 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de 
reglementering op de onroerende voorheffing van het gewest bevat; 

Gelet op artikel 464 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 over de reglementering van 
de opcentiemen; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1998, houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen 
 

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

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 28 november 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring 
van het belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing in te trekken met ingang 
van 1 januari 2017. 

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 worden er ten bate van de gemeente Schoten 1.150 
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. 

Artikel 3 

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest, overeenkomstig de regels bepaald 
voor de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen. 

Artikel 4 

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

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan 

-de provinciegouverneur 

-het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 

-de financieel beheerder. 

 

19. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP 
LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSGEBOUWEN 

De raad, 

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 



 GR 15.12.2016 419 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, alsmede de latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke 
opcentiemen te heffen; 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464, 1°; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2017 worden er ten voordele van de gemeente Schoten 100 opcentiemen geheven 
op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. 

Artikel 2 

De gemeente doet beroep op de medewerking van de administratie van het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap 
Vlaamse Belastingdienst toegezonden. 

 

20. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP 
ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN 

De raad, 

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.5.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 
van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464, 1°; 
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Gelet op het e-mailbericht d.d. 14 december 2016 van Ben Gilot van VVSG aangaande de wijzigingen 
aan de Vlaamse verkrottingsheffing woningen en gebouwen; 

Gelet op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

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, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2017 worden er ten voordele van de gemeente Schoten 100 opcentiemen geheven 
op de gewestelijke heffing op de ongeschikte en onbewoonbare woningen ingevoerd door het decreet 
van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald 
Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet houdende de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en latere wijzigingen. 

Artikel 2 

Voor de inning van deze opcentiemen doet de gemeente beroep op de medewerking van de 
administratie van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap 
Vlaamse Belastingdienst toegezonden. 

 

21. BELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN 

De raad, 

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

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

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/01; 

Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken zoals laatst gewijzigd door 
de gemeenteraad in haar zitting van 17 december 2015; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016 om de 
tarieven voor het uitreiken van elektronische identiteitsdocumenten aan te passen ingevolge de 
melding van de FOD Binnenlandse Zaken d.d. 6 september 2016 met referentie III/32/3303/16 waarbij 
de vergoedingen ten laste van de gemeenten worden vastgelegd voor de uitreiking van de 
elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen en de kids-
ID’s vanaf 1 januari 2017; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016 om een 
nieuw tarief in te voeren voor de extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel 
ingevolge de melding van de FOD Binnenlandse Zaken d.d. 6 september 2016 met referentie 
III/32/3335/16 dat de uitreiking van de voorlopige identiteitsdocumenten in de provincies wordt 
afgeschaft vanaf 15 januari 2017 en dat er een bijkomende spoedprocedure wordt ingericht; 
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Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, 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, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra 
Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring 
van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, in te trekken op datum van 1 
januari 2017. 

Artikel 2 

Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een 
belasting gevestigd op de afgifte van administratieve stukken. Deze belasting is verschuldigd door de 
persoon of de rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a)  op de afgifte van de reispassen: 

gewone procedure voor een nieuwe reispas:   9,00 euro 

spoedprocedure voor een nieuwe reispas: 30,00 euro 

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

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

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

3. op de afgifte van een planologisch attest: 50,00 euro 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. op de afgifte van een wegsignalisatievergunning zonder omleidingsroute voor de 
weggebruikers: 50,00 euro 
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11. op de afgifte van een wegsignalisatievergunning met omleidingsroute voor de weggebruikers: 
 100,00 euro 

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

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

14. voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart wordt  

a.  15,70 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 4,30 euro 
gemeentebelasting 

b.  100,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

c.  188,30 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

d.  110,00 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure met centrale levering in Brussel, 
vermeerderd met 3,00 euro gemeentebelasting 

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

a.  15,70 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 4,30 euro 
gemeentebelasting 

b.  100,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

c.  188,30 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

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

a.  18,40 euro aangerekend voor de gewone procedure vermeerderd met 4,30 euro 
gemeentebelasting 

b.  100,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

17. voor de afgifte van een Kids-ID wordt: 

a.  6,30 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 0,70 euro 
gemeentebelasting 

b.  100,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

c.  188,30 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro 
gemeentebelasting 

d.  110,00 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure met centrale levering in Brussel, 
vermeerderd met 3,00 euro gemeentebelasting 

e.  bij de gelijktijdige afgifte van een Kids-ID volgens de spoed- of extreme spoedprocedures 
onder punt 17 b), 17 c) en 17 d), wordt voor een tweede en volgende kind van hetzelfde 
gezin dat op hetzelfde adres staat ingeschreven, 52,30 euro aangerekend 
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18. voor de afgifte van het rijbewijs in bankkaartmodel en voor de afgifte van het voorlopig 
rijbewijs in bankkaartmodel wordt de kostprijs, aangerekend door de federale overheid, 
vermeerderd met 5,00 euro gemeentebelasting 

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

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

1.  voor het kappen van bomen waarvoor een kapvergunning vereist is: 35,00 euro per 
vergunningsaanvraag 

 van de belasting zijn vrijgesteld de bomen die gekapt moeten worden omwille van de 
openbare veiligheid 

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

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

Artikel 4 

De belasting is niet toepasselijk op: 

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

b) de ingevolge wetsvoorschriften kosteloos te verstrekken stukken 

c) de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties 

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

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

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

g) stukken afgeleverd aan eenieder die deze nodig heeft om een tewerkstelling te bekomen, te 
kunnen solliciteren of om deel te nemen aan examens of proeven met het oog op eventuele 
aanwerving 

h) de afgifte conform artikel 2 b)10 en artikel 2 b)11 van een wegsignalisatievergunning met of 
zonder omleidingsroute voor de weggebruikers voor werken die door of in opdracht van de 
nutsmaatschappijen worden uitgevoerd, alsook de werken die in opdracht van de gemeente 
Schoten worden uitgevoerd. 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

De belasting is invorderbaar op het ogenblik van respectievelijk de aanvraag of de aflevering van het 
stuk. Zij wordt contant ingevorderd door middel van de afgifte van een kwitantie, een plaat, een vignet 
of enig ander onderscheidingsteken. 
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Artikel 7 

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

Artikel 8 

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

Artikel 9 

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

Artikel 10 

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

 

22. RETRIBUTIEREGLEMENT OP ADMINISTRATIEVE PRESTATIES 

De raad, 

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

Gelet op artikel 20, § 3, derde lid van het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het advies nr. 24.273/8 van de Raad van State van 6 februari 1996 betreffende het decreet van 
18 mei 1999 op de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat in voornoemd artikel wordt bepaald dat inzage in en uitleg over bestuursdocumenten 
kosteloos dient te zijn en dat afschriften ervan dienen te worden afgeleverd aan een redelijke kostprijs 
zonder inbegrip van personeelskosten; 

Overwegende dat voor een kopie die niet het voorwerp uitmaakt van een afschrift uit een 
bestuursdocument er wel een kost kan aangerekend worden en dat daarom de tarieven dienen te 
worden bepaald voor enerzijds het afgeven van afschriften uit bestuursdocumenten en anderzijds het 
maken van een gewone kopie op vraag van derden; 

Gelet artikel 2 e) van het retributiereglement op administratieve prestaties, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2013, en latere wijzigingen, waarin een retributie van 100,00 
euro werd bepaald voor een advies van de brandweer, en de opvolging ervan, waarvan de 
kosteloosheid niet is opgelegd door wetten en reglementen; 

Gelet op de overdracht van de gemeentelijke brandweerdienst naar de Hulpverleningszone Rand per 1 
januari 2015;  

Overwegende dat artikel 2 e) van het retributiereglement op administratieve prestaties, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013, en latere wijzigingen, in een 
overgangsfase behouden bleef in afwachting van een eigen retributiereglement van de 
Hulpverleningszone; 
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Overwegende dat de Hulpverleningszone Rand ondertussen een eigen retributie heft op de door haar 
afgeleverde adviezen en dat artikel 2 e) uit het retributiereglement op administratieve prestaties zoals 
laatst goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 17 december 2015 geschrapt dient te worden; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring 
van het retributiereglement op administratieve prestaties, in te trekken op datum van 1 januari 2017. 

Artikel 2 

Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributie gevestigd op administratieve prestaties. Deze retributie valt ten laste van personen of 
instellingen die om zulke prestaties verzoeken en aan wie dan ook de resultaten van deze prestaties 
worden meegedeeld. 

Artikel 3 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 

a) aflevering van een plan van de gemeente met straatnaamlijst of andere plans van hetzelfde 
formaat: 2,50 euro 

b) afleveren van een kopie van een plan van aanleg, een structuurplan, een wegenisplan, een 
ruimtelijk uitvoeringsplan: 50,00 euro 

c) voor inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet 
louter het laten inzien van, uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten 
betreffen, maar ruim opzoekwerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende 
specifieke zaken of eigen dossiers: 100,00 euro per aanvraag 

d) uitzetten van de bouwlijn door een gemeentelijke verantwoordelijke: 25,00 euro 

e) voor een advies van de gemeentelijk werkgroep Toegankelijkheid en de opvolging ervan:  
50,00 euro 

f) voor genealogische opzoekingen: 40,00 euro per uur geleverd werk, met dien verstande dat een 
begonnen uur wordt aangerekend als een volledig uur 

g) voor de heraanvraag van de pukcode van een identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart 
of KIDS-ID, behalve wanneer de oorspronkelijke codes verloren zijn gegaan met de post:  
5,00 euro per heraanvraag 

h) voor het afleveren van lastenboeken / bestekken: 

0,40 euro per bedrukte bladzijde A4-formaat 

0,80 euro per bedrukte bladzijde A3-formaat 

1,00 euro voor het afleveren op magnetische drager 

i) op de afgifte van afschriften van en uit bestuursdocumenten: 
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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 

j) op 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 

5,00 euro per m² gekopieerd plan, groter dan A3-formaat, recto 

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 

10,00 euro per m² gekopieerd plan, groter dan A3-formaat, recto. 

Artikel 4 

Worden op forfaitaire basis eveneens onderworpen aan deze retributie: 

a) jaarabonnement op agenda en toelichting van de gemeenteraad: 7,50 euro 

b) jaarabonnement op beknopt verslag van de gemeenteraad: 15,00 euro 

c) jaarabonnement op de notulen van de gemeenteraad: 100,00 euro 

d) gemeentelijk budget of meerjarenplan: 20,00 euro 

e) gemeentelijke begrotingsrekening: 25,00 euro 

f) gemeentelijke jaarrekening: 17,50 euro 

g) adressenlijsten van "bepaalde leeftijdsgroepen" aangevraagd door scholen: 

15,00 euro per gevraagde leeftijdsgroep (personen geboren in eenzelfde jaar) 

25,00 euro per gevraagde leeftijdsgroep (personen geboren in eenzelfde jaar) indien afgedrukt op 
kleefetiketten 
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h) adressenlijsten van "bepaalde leeftijdsgroepen" aangevraagd door anderen: 

62,00 euro per gevraagde leeftijdsgroep (personen geboren in eenzelfde jaar) 

i) alle andere adressenlijsten: 

1.000 adressen of minder: 62,00 euro 

meer dan 1.000 adressen: 62,00 euro + 0,10 euro per bijkomend adres boven de 1.000 adressen. 

Elke aanvraag aangaande adressen zal behandeld worden met inachtneming van de regels betreffende 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vervat in het KB van 16 april 1992 (BS 15 augustus 
1992) en de MO van 7 oktober 1992 (BS 15 oktober 1992), Hoofdstuk VIII. 

Elke aanvraag betreffende adressenlijsten dient afzonderlijk door het college van burgemeester en 
schepenen goedgekeurd te worden. 

Bij inwilliging van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, dient een bedrag 
gelijk aan de vermoedelijke retributie, in bewaring te worden gegeven bij de bevoegde ambtenaar, 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

Artikel 5 

De in dit reglement genoemde retributies worden in voorkomend geval vermeerderd met telefoon- 
en/of verzendingskosten, uitgezonderd de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten. 

Artikel 6 

Deze retributies worden invorderbaar op het ogenblik van de aanvraag en/of de aflevering van het 
gevraagde. Ze worden contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs, afgegeven door de 
bevoegde ambtenaar, dat op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet vertoond worden. 

Artikel 7 

Deze retributies worden niet toegepast voor aanvragen uitgaande van rechterlijke overheden, 
gerechtsdeurwaarders, besturen van staat, provincie, gemeente, intercommunale verenigingen en 
andere openbare instellingen. 

Artikel 8 

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 9 

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

Artikel 10 

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

 

23. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST BEGRAFENISKOSTEN OUD-STRIJDERS 

Schepen Luc Van Gastel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 december 2015 houdende akkoord om een tussenkomst in de 
begrafeniskosten van oud-strijders 1914-1918 en 1940-1945 te voorzien; 
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Gelet op het voorstel tot verlenging van dit reglement; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
De voorgestelde bedragen zijn peanuts. We zijn het helemaal eens met de doelen van deze toelagen, en 
zijn blij met dit initiatief, maar het zijn maar kruimels om slechts een gedeelte van de minder 
begoeden te helpen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Bij overlijden van een oud-strijder 1914-1918 en 1940-1945 wordt een gemeentelijke tussenkomst van 
30,00 euro verleend in de begrafeniskosten, op voorwaarde dat de overledene, op de dag van het 
overlijden, ingeschreven was te Schoten. 

Artikel 2 

De tussenkomst zal uitbetaald worden aan de weduwe. Indien de overledene geen weduwe nalaat, zal 
de tussenkomst uitbetaald worden aan diegene(n) die bewijzen dat zij de begrafeniskosten hebben 
gedragen. 

De rechthebbende zal bij de bevoegde dienst ten gemeentehuize het bewijs van erkenning van oud-
strijder 1914-1918 en 1940-1945 uitgereikt door het bevoegde ministerie moeten voorleggen. 

Artikel 3 

De tussenkomst in de begrafeniskosten dient aangevraagd te worden binnen de termijn van 6 maanden 
na het overlijden. 

Artikel 4 

Het toekennen van de gemeentelijke tussenkomst is steeds afhankelijk van de uittrekking op het 
budget van het daartoe nodige krediet en van de goedkeuring ervan door de bevoegde overheid. 

Artikel 5 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2017. 

 

24. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST INCONTINENTIE EN NIERDIALYSE 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2015 houdende toekenning van een gemeentelijke 
tussenkomst voor incontinentie en nierdialyse; 

Gelet op het feit dat personen met incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisbehandeling 
door de aard van hun aandoening, en aldus onvrijwillig, meer afval hebben dan een standaardgezin; 

Overwegende dat het derhalve sociaal verantwoord is om voor deze personen in een toelage te 
voorzien; 

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

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent onder navolgende voorwaarden een toelage aan personen met 
incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisverzorging. 

Artikel 2 

De toelage zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 

a) een medisch attest, afgeleverd door de behandelende geneesheer en waaruit de permanente 
aandoening blijkt, dient jaarlijks te worden ingeleverd 

b) een samenstelling van het gezin moet eveneens voorgelegd worden 

c) de aanvrager dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Schoten en dient de gemeente effectief te bewonen. Op de dag van de aanvraag moet 
hij/ zij tenminste zes maanden in de gemeente wonen 

d) de aanvrager mag niet permanent opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling, een ziekenhuis of 
een rusthuis 

e) voor patiënten nierdialyse in thuisbehandeling dient bijkomend een attest van het ziekenfonds te 
worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen tussenkomst wordt betaald voor nierdialyse in een 
andere locatie dan de gezinswoning. 

Artikel 3 

De toelage bedraagt 45,00 euro per jaar en per zorgbehoevende. Wanneer de aanvrager zou overlijden 
wordt de premie uitbetaald aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner. 

Artikel 4 

De aanvraag voor deze toelage dient te gebeuren met het daartoe beschikbaar gestelde 
aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 5 

De toelage wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het 
gemeentebestuur. De aanvrager en zijn/haar gezinsleden dienen hieraan hun volle medewerking te 
verlenen. 

Artikel 6 

Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze is tot stand 
gekomen, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte genoten toelagen 
teruggevorderd worden. 

Artikel 7 

Het toekennen van de toelage is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid. De 
uitbetaling ervan zal geschieden tot de uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget. 

Artikel 8 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2017. 
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25. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST STOMA 

De raad, 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een gemeentelijke 
tussenkomst te voorzien voor het dragen van een stoma;  

Gelet op het feit dat stomadragers door de aard van hun aandoening, en aldus onvrijwillig, meer afval 
hebben dan een standaardgezin; 

Overwegende dat het derhalve sociaal verantwoord is om voor deze personen in een toelage te 
voorzien; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Iefke Hendrickx; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent onder navolgende voorwaarden een toelage aan personen die drager 
zijn van een stoma. 

Artikel 2 

De toelage zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 

a) een medisch attest, afgeleverd door de behandelende geneesheer en waaruit de aandoening blijkt, 
dient jaarlijks te worden ingeleverd 

b) een samenstelling van het gezin moet eveneens voorgelegd worden 

c) de aanvrager dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Schoten en dient de gemeente effectief te bewonen. Op de dag van de aanvraag moet 
hij/ zij tenminste zes maanden in de gemeente wonen 

d) de aanvrager mag niet permanent opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling, een ziekenhuis of 
een rusthuis. 

Artikel 3 

De toelage bedraagt 25,00 euro per jaar en per zorgbehoevende. Wanneer de aanvrager zou overlijden 
wordt de premie uitbetaald aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner. 

Artikel 4 

De aanvraag voor deze toelage dient te gebeuren met het daartoe beschikbaar gestelde 
aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 5 

De toelage wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het 
gemeentebestuur. De aanvrager en zijn/haar gezinsleden dienen hieraan hun volle medewerking te 
verlenen. 
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Artikel 6 

Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze is tot stand 
gekomen, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte genoten toelagen 
teruggevorderd worden. 

Artikel 7 

Het toekennen van de toelage is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid. De 
uitbetaling ervan zal geschieden tot de uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget. 

Artikel 8 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2017. 

 

26. TUSSENKOMST VOOR GEZINSHULP DOOR ERKENDE DIENSTEN 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2015 houdende akkoord inzake een gemeentelijke 
tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten;  

Gelet op het raadsbesluit van 30 juni 2016 houdende herziening van de gemeentelijke tussenkomst 
voor gezinshulp door erkende diensten, voor het jaar 2016; 

Overwegende dat diverse erkende diensten voor gezinshulp op het grondgebied van onze gemeente 
bijstand ten huize verlenen inzake gezins- en bejaardenhulp; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen 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. 
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Artikel 4 

Deze toelage geldt voor het jaar 2017. De toelage wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van 
het overeenstemmend begrotingskrediet door de toezichthoudende overheid. 

 

27. SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN KINDEREN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2015 houdende toekenning van een toelage aan kinderen 
met een handicap; 

Overwegende dat het billijk is in het kader van een gemeentelijk gehandicaptenbeleid om een sociaal-
pedagogische toelage te verstrekken aan de moeder die de opvoeding op zich neemt van een zwaar 
gehandicapt kind; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Een sociaal-pedagogische toelage toe te kennen voor het dienstjaar 2017 aan de moeder, wonende te 
Schoten, die de lasten van opvoeding en verzorging van zwaar gehandicapt(e) kind(eren) op zich 
neemt. 

Bij ontstentenis van de moeder komt hiertoe in aanmerking de vader of de verwante persoon bij wie 
het kind is opgenomen. Deze toelage wordt toegekend omwille van de bijzondere zorgen die deze 
kinderen vereisen. 

De kinderen met een handicap dienen eveneens ingeschreven te zijn in Schoten en mogen niet in een 
instelling ingeschreven staan. 

Deze toelage zal verstrekt worden aan de kinderen van 0 tot en met 21 jaar. 

De kinderen dienen minstens 66 % gehandicapt te zijn of verhoogde kinderbijslag te krijgen. 

De vaststelling van het percentage van de handicap zal moeten blijken uit een attest afgeleverd door 
het ministerie van Sociale Zaken of van het kinderbijslagfonds. 

Artikel 2 

De toelage bedraagt 246,00 euro per gehandicapt kind en per jaar. Ze zal in eenmaal uitbetaald 
worden.  

Artikel 3 

Het toekennen en uitbetalen van de toelage is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere 
overheid, van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten. De uitbetaling zal geschieden 
tot de uitputting van deze kredieten. 

Artikel 4 

De aanvraag om toelage moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend worden bij het 
college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar. 
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28. SOCIAAL-MEDISCHE TOELAGE AAN VOLWASSENEN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2015 houdende de toekenning van een toelage aan 
volwassenen met een handicap; 

Gezien het billijk is in het kader van een gemeentelijk gehandicaptenbeleid om een sociaal-medische 
toelage te verstrekken aan volwassenen met een handicap; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent voor het dienstjaar 2017 een sociaal-medische toelage aan de 
volwassenen met een handicap ingeschreven te Schoten die een vermindering van zelfredzaamheid 
hebben van tenminste 9 punten. Dit voor zover ze niet in een instelling of rusthuis ingeschreven staan 
en thuis verzorgd worden. De vaststelling van de vereisten zal moeten blijken uit een attest afgeleverd 
door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen 
met een handicap. 

Artikel 2 

Deze toelage zal uitbetaald worden aan al de volwassenen die minstens 21 jaar zijn. 

Artikel 3 

De toelage is gelijk aan het quotiënt dat bekomen wordt door het budget van 80.000,00 euro, na aftrek 
van het budget voor de kinderen, te delen door het aantal aanvragen op de uiterste inleverdatum zijnde 
31 oktober. Ze zal in eenmaal worden uitbetaald. Wanneer de volwassene met een handicap, 
rechthebbende op de sociaal-medische toelage, op de dag van de uitbetaling zou overleden zijn, dan 
wordt de premie uitbetaald aan de partner die op hetzelfde adres is ingeschreven. 

Artikel 4 

De bestaande dossiers met erkenning voor onbepaalde duur vastgesteld voor 1 januari 2001 behouden 
deze toelage. 

Artikel 5 

Het toekennen van de toelage is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid, van 
de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten. 

Artikel 6 

De aanvraag voor de toelage moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend worden bij 
het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar. 

Voor de rechthebbende volwassenen van vorige dienstjaren met een attest met onbeperkte 
geldigheidsduur, wordt ambtshalve tot uitbetaling overgegaan, na controle van identiteit, adres en 
attest door de dienst pensioenen en sociale premies. 
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29. GEMEENTELIJKE PREMIE MANTELZORG 

De raad, 

Gelet op de doelstelling om zorgbehoevenden zo lang als mogelijk in hun natuurlijk thuismilieu te 
laten wonen; 

Gelet op het voorstel tot toekenning van een mantelzorgpremie als financiële bijdrage ter waardering 
van de inzet van mantelzorgers, die de opvang en verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich 
nemen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent voor het jaar 2017 een mantelzorgpremie aan personen die de thuiszorg 
waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente. 

Artikel 2 

In het reglement wordt verstaan door: 

Thuiszorg:  

De hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de zorgbehoevende persoon ("gebruiker") te 
handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu. 

Zorgbehoevende persoon of gebruiker:  

Iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood een beroep doet op thuis- en mantelzorg, 
ongeacht de leeftijd. 

Natuurlijk thuismilieu:  

De plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont, met uitsluiting van de collectieve 
woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn en waar geheel of 
gedeeltelijk, de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt geboden. 

Zelfzorg:  

De beslissingen en de acties van een natuurlijke persoon in het dagelijkse leven met het oog op het 
voorzien in de eigen basisbehoeften. 

Mantelzorger:  

Een persoon die op geregelde basis en op een niet- beroepsmatige wijze aanvullende, bovennormale 
zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving vanuit een affectieve/sociale relatie 
die hij met deze persoon heeft. 

Mantelzorg:  

Alle bovennormale, niet-beroepsmatige hulp- en dienstverlening die een persoon op geregelde basis 
aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving geeft, deze zorg vloeit voort uit een 
affectieve/sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon.  
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Mantelzorgattest:  

Een document van de zorgkas waaruit blijkt voor welke periode een vergoeding per maand uitbetaald 
wordt voor niet-medische kosten van mantel- en thuiszorg. 

Voorziening:  

Een welzijnsvoorziening die zich tot doel stelt één of meerdere vormen van thuiszorg, zoals hierboven 
beschreven, aan te bieden, te organiseren, en/of te ondersteunen. 

Professionele zorgverlener: 

De persoon die al dan niet tewerkgesteld is in een voorziening en op een professionele basis hulp- en 
dienstverlening aanbiedt. 

Georganiseerde thuiszorg:  

De verzamelnaam voor de thuiszorg aangeboden door voorzieningen, zelfstandige hulpverleners en 
door vrijwilligers. 

Inwoner van de gemeente:  

Elke persoon die minstens één maand, voorafgaand aan de datum van aanvraag, ingeschreven is in het 
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente, en er effectief woont. 

Artikel 3 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de 
zorgbehoevende persoon: 

•  de zorgbehoevende persoon moet een inwoner van de gemeente zijn en is ingeschreven in het 
bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeente Schoten 

•  de persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer in 
staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van 
dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon 
noodzakelijk is  

•  de evaluatie van de score van de zorgbehoevende persoon moet worden vastgesteld door middel 
van het mantelzorgattest, afgeleverd door de zorgkas. Het is niet de bedoeling om een bijkomende 
medische en/of administratieve formaliteit in te voeren 

•  de zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of 
inwonend) en maakt al dan niet gebruik van de thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de 
ondersteuning van de thuiszorg  

•  de zorgbehoevende persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de voorlopige bewindvoeder 
duiden de mantelzorger aan. 

Artikel 4 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de 
mantelzorger: 

•  de premie wordt toegekend aan de mantelzorger die hiertoe een aanvraag doet overeenkomstig 
artikel 6 van dit reglement. De mantelzorger moet ook ingeschreven zijn in het bevolkings- en 
vreemdelingenregister van de gemeente Schoten 

• er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend aan één mantelzorger. 

Artikel 5 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de thuiszorg: 
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•  de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en dagelijks met de thuiszorg bezig 

•  de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 

Artikel 6 

De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt jaarlijks door de mantelzorger ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen op het daartoe voorziene "aanvraagformulier". 

De mantelzorger dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, door middel 
van een attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een mantelzorgtegemoetkoming ontvangt van de 
Vlaamse zorgverzekering. 

De mantelzorger verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 
voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het gemeentebestuur mee te delen. 

Artikel 7 

De mantelzorgpremie bedraagt 240 euro per jaar per zorgbehoevende persoon en voor één 
mantelzorger. De mantelzorgpremie wordt betaald op de bankrekening van de mantelzorger. 

De mantelzorgpremie wordt uitbetaald vanaf het jaar dat de zorgbehoevende persoon een uitkering 
ontvangt van de zorgverzekering. De mantelzorgpremie kan in een eerste aanvraag elke maand van het 
jaar gedaan worden en op voorwaarde dat een bewijs wordt geleverd dat de mantelzorgpremie wordt 
toegekend door een zorgkas aan de zorgbehoevende persoon.  

Na de toekenning van de mantelzorgpremie volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuwe 
aanvraag doet en het mantelzorgattest bezorgt aan de administratieve diensten. 

De uitbetaling van de premie gebeurt tot uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget. 

Artikel 8 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het reglement 
mantelzorgpremie en beslist op basis van dit reglement over onvoorziene problemen en 
omstandigheden met betrekking tot de aanvraag en toekenning deze premie.  

Artikel 9 

De mantelzorgpremie wordt niet meer uitbetaald vanaf het jaar na: 

•  een definitieve opname van de zorgbehoevende in een voorziening, die de definitieve beëindiging 
van de thuiszorg inhoudt 

•  het overlijden van de zorgbehoevende persoon 

•  het jaar nadat, ingevolge een tussentijdse controle, de mantel- en thuiszorgpremie geschorst wordt. 

 

30. SUBSIDIEREGLEMENT SCHOOLZWEMMEN 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 25 maart 2004 houdende goedkeuring van de Uitvoeringsovereenkomst 
tussen de gemeente Brasschaat, de gemeente Schoten en Sportavan Brasschaat houdende vastlegging 
van de samenwerkingsmodaliteiten voor de duur van de domeinconcessieovereenkomst, met 
betrekking tot de realisatie en de uitbating van een intergemeentelijk zwembadcomplex; 

Gelet inzonderheid op de in deze Uitvoeringsovereenkomst opgenomen bepalingen inzake het 
schoolzwemmen; 

Overwegende dat het zwembad Sportoase Elshout werd geopend in januari 2006 en dat de Schotense 
scholen vanaf het 2de trimester van het schooljaar 2005-2006 gebruik maken van deze nieuwe 
intergemeentelijke accommodatie; 
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Overwegende dat het tarief schoolzwemmen in 2006 werd vastgesteld op 1,40 euro per zwembeurt; 

Overwegende dat het tarief tot einde 2005 voor het schoolzwemmen in het oude zwembad Gelmelen 
was bepaald op 0,60 euro; 

Overwegende dat dit grote prijsverschil per zwembadbeurt een extra financiële belasting betekende 
voor de ouders van de Schotense schoolkinderen; 

Overwegende dat het wenselijk was om een tussenkomst te voorzien in de inkomprijs van het 
zwembadticket voor de kinderen die via de Schotense scholen gebruik maken van het zwembad 
Sportoase Elshout; 

Overwegende dat deze tussenkomst de bedoeling heeft het prijsverschil tussen de oude en nieuwe 
accommodatie aanvaardbaar te maken;  

Overwegende dat de bepaling van het bedrag van deze toelage administratief eenvoudig te berekenen 
is op basis van de door Sportoase Elshout verrichte facturatie naar de scholen toe; dat immers de 
opgestelde facturen een goed overzicht geven van het aantal leerlingen dat per school gebruik heeft 
gemaakt van de zwembadaccommodatie in een bepaalde periode; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 juni 2006 houdende bepaling van het toelagereglement 
schoolzwemmen voor de periode 2006-2009; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 28 januari 2010, 16 december 2010, 22 december 2011, 20 
december 2012, 19 december 2013, 18 december 2014 en 17 december 2015 houdende akkoord om 
dit toelagereglement met een jaar te verlengen; 

Gelet op het voorstel om de toekenning van deze toelage ook voor het lopende schooljaar 2016-2017 
te verlengen; 

Overwegende dat de nodige kredieten voor betaling van de toelage in 2017 werden opgenomen in het 
Budget 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 een toelage te verlenen aan 
alle Schotense scholen van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs die voor 
hun schoolzwemmen gebruik maken van de zwembadaccommodatie Sportoase Elshout. 

Artikel 2 

Het bedrag van deze toelage aan de in artikel 1 vermelde scholen vast te stellen op 0,50 euro per 
zwembeurt.  
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31. AANKOOP EN TOEKENNING VAN WAARDEBONS 

De raad, 

Gelet op de raadsbesluiten houdende invoering en verlenging van een systeem van waardebons bij 
geboorte, huwelijk, huwelijksjubilea en viering 100-jarigen; 

Gelet op de wenselijkheid om een cadeaubon te verstrekken aan Schotense burgers bij de start van een 
nieuwe levensfase; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Aan de moeder of de adoptant woonachtig in Schoten wordt voor een geboorte of een adoptie van een 
kind na 1 januari 2017 een waardebon uitgekeerd ten bedrage van 25,00 euro.  

Het geadopteerde kind dient minderjarig en ingeschreven te zijn in Schoten. 

De waardebon zal toegekend worden bij het afhalen van het kinderpasje door de moeder of vader – bij 
overlijden van de moeder aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner – op de dienst bevolking. 

Artikel 2 

Aan elk koppel dat huwt in Schoten na 1 januari 2017 wordt een waardebon uitgekeerd ten bedrage 
van 25,00 euro bij de voltrekking van het huwelijk. 

Aan elk koppel dat een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt in Schoten na 1 januari 2017 
wordt een waardebon ten bedrage van 25,00 euro uitgekeerd bij voltrekking van deze ceremonie.  

Artikel 3 

Dit besluit geldt voor het dienstjaar 2017. 

Artikel 4  

De dienst bevolking en dienst burgerlijke stand houden een lijst bij waarop volgende informatie wordt 
verstrekt: naam en adres begunstigde(n) en datum uitreiking waardebon. 

Artikel 5 

De waardebonnen ten bedrage van 25,00 euro waarvan sprake in de artikelen 1 en 2 worden door de 
gemeente aangekocht bij de Algemene Middenstands- en Burgerbond Schoten. 

 

32. NOMINATIEVE TOELAGEN 2017 

Raadslid Juan Leysen verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 42 § 3 en artikel 43 § 2 – 2° van het Gemeentedecreet; 
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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 d.d. 18 december 2014 houdende vaststelling van het algemeen reglement 
toelagen, inzonderheid de artikels 4 t.e.m.14 en 19; 

Overwegende dat de lijst van nominatieve toelagen deel uitmaakt van het Budget 2017; 

Gelet op de geformuleerde voorstellen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra 
Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Goedkeuring te hechten aan de hiernavolgende lijst van nominatieve toelagen 2017 zonder specifiek 
reglement en akkoord te gaan met de uitbetaling ervan, overeenkomstig het Algemeen Reglement 
Toelagen: 

  1.500,00 euro Toelage Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

  1.500,00 euro Toelage milieuraad 

  1.000,00 euro Toelage vereniging brandweerlieden 

     500,00 euro Toelage Antwerpse keten voor dierenbescherming 

     500,00 euro Toelage vogelasiel Brasschaat 

       25,00 euro Toelage vogelbescherming Vlaanderen  

     750,00 euro Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven 

  2.600,00 euro Toelage gemeentelijke marktcommissie 

25.000,00 euro Toelage Cultuurcentrum: schoolaanbod 

67.400,00 euro Toelage Cultuurcentrum (excl. schoolaanbod) 

12.500,00 euro Toelage Hello! Schoten 

  1.000,00 euro Toelage Blues in Schoten (mensensamenbrengende activiteiten) 

  1.500,00 euro Toelage gemeentelijke raad personen met handicap 

  1.500,00 euro Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO) 

     750,00 euro Toelage Kind en preventie vzw 

  1.500,00 euro Toelage gemeentelijke seniorenraad 

     250,00 euro Toelage Rode Kruis afdeling Schoten 

  4.000,00 euro Toelage gemeentelijk documentatiecentrum SCOT 

  2.100,00 euro Toelage cultuurraad 

  1.302,00 euro Toelage Vlaamse initiatieven 

  2.500,00 euro Toelage Harmonie Sint-Cecilia 

     814,00 euro Toelage 11-juli komitee 
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     250,00 euro Toelage aan vaderlandslievende verenigingen: Nationale Strijdersbond Schoten 

       95,00 euro Toelage aan vaderlandslievende verenigingen: Bedevaart Graven Ijzer 

10.000,00 euro Toelage Sportprom vzw 

50.000,00 euro Toelage wielerkoers Scheldeprijs 

  4.900,00 euro Toelage KFC Schoten 

  5.000,00 euro Toelage zwemclub Schoten 

11.000,00 euro Toelage BAVO 

  1.500,00 euro Toelage sportraad 

  1.500,00 euro Toelage jeugdraad 

17.500,00 euro Toelage speelplein Horst (Koraal) 

  2.000,00 euro Toelage project op stapel 

     620,00 euro Interparochiaal Sociaal Centrum 

     250,00 euro Toelage Vlaams Kruis 

     125,00 euro Toelage Wit-Geel Kruis 

     500,00 euro Toelage Coda vzw 

10.000,00 euro  Toelage TEJO 

  1.500,00 euro  Toelage Schoten Bad 

  5.000,00 euro Toelage VONAK. 

 

33. ILV SCHOTEN/BRASSCHAAT: JAARREKENING 2015 

Schepen Luc Van Gastel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het besluit d.d. 5 september 2002 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
statuten van de Interlokale Vereniging Schoten/Brasschaat, inzonderheid artikel 12 waarin bepaald 
wordt dat het beheerscomité de rekening ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de deelnemende 
gemeenten; 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2015 op 25 oktober 2016 in de vergadering van het 
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Schoten/Brasschaat; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de antwoorden zoals verstrekt door de schepenen Luc Van Gastel en Iefke Hendrickx; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, 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, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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 jaarrekening 2015 van de Interlokale Vereniging Schoten/Brasschaat. 

 

34. ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN 

Raadslid Kurt Vermeiren verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in de artikelen 119 en 119bis van de 
Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 

Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen”; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling 
van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boete in uitvoering van de wet betreffende de GAS; 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe GAS-wet; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014, waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe 
regelgeving aangaande de GAS, ter vervanging van de omzendbrief OOP30bis; 

Gelet op de omzendbrief N. COL 1/2006 -versie 30.01.2014 herzien op 2.07.2014 betreffende de 
GAS, houdende de opmerkingen en richtlijnen inzake de nieuwe GAS-wet van het College van 
Procureurs-Generaals bij de Hoven van Beroep; 

Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde 
m.n. de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de 
zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 

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

Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks een gecoördineerde versie van het Algemeen 
Politiereglement Schoten op te stellen waarin de door de gemeenteraad goedgekeurde wijzigingen en 
aanvullingen worden verwerkt; 

Gelet op het voorstel van de coördinator juridische zaken en dienst integrale veiligheid om de diverse 
aanpassingen van het Algemeen Politiereglement Schoten te agenderen voor de gemeenteraad; 
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Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, Afdeling 1.1. 
Privatief gebruik van de openbare weg, art. 8. Aanbrengen van publiciteitsborden, affiches en andere 
promotiemateriaal; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, Afdeling 1.3. 
Dienstbaarheden van openbaar nut; 

Gelet op de aanvulling in Hoofdstuk B.18. Bijzonder Politiereglement tot organisatie van Hello! 
Schoten;  

Gelet op het toevoegen van Hoofdstuk B.26. Bijzonder Politiereglement tot organisatie van het 
Schlagerfestival; 

Gelet op de wijziging in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, Afdeling 1.1 
Privatief gebruik van de openbare weg, art. 3. Terrassen;  

Gelet op de aanvulling in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.1. 
Openbare reinheid, art. 2. Voorwerpen en stoffen; 

Gelet op de aanvulling in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.1. 
Openbare reinheid, art. 6. Uitwerpselen van dieren; 

Gelet op de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, 
Afdeling 4.2. Inzameling afvalstoffen; 

Gelet op de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, 
Afdeling 4.3. Riolen; 

Gelet op de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, 
Afdeling 4.4. Grachten, sloten, beken en duikers; 

Gelet op de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - Milieu, 
Afdeling 4.5. Verwarmingsbrandstoffen en -installaties; 

Gelet op de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk B.5. Bijzonder politiereglement op het 
gemeentelijk recyclagepark en afvalcontainerpark De Breker, art. 3. Openingsuren; 

Gelet op de wijzigingen in Hoofdstuk B.10. Bijzonder politiereglement voor de gemeentelijke 
speelpleinen, skateterrein De Zeurt, mobiele voetbalconstructie en multifunctioneel sportterrein 
Cogelspark, Afdeling 10.2 Skateterrein De Zeurt; 

Gelet op het schrappen van Hoofdstuk B.19. Bijzonder politiereglement tot organisatie van de 
avondmarkt Kasteeldreef; 

Gelet op het schrappen van Hoofdstuk B.21. Bijzonder politiereglement tot organisatie van Schoten 
Schaatst; 

Gelet op het toevoegen van Titel 6. Bijzonder politiereglement inzake de overtredingen betreffende het 
stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld 
met automatische werkende toestellen (GAS 4);  

Overwegende dat overtredingen op bepalingen van het politiereglement kunnen bestraft worden met 
gemeentelijke administratieve sancties; 

Overwegende dat een aanpassing van het Algemeen Politiereglement Schoten aangewezen is omwille 
van de nieuwe GAS-wet; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 6 december 2016; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, 
Afdeling 1.1. Privatief gebruik van de openbare weg, art. 8. Aanbrengen van publiciteitsborden, 
affiches en andere promotiemateriaal. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte 
Doorgang, Afdeling 1.3. Dienstbaarheden van openbaar nut. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Hoofdstuk B.18. Bijzonder Politiereglement tot 
organisatie van Hello! Schoten. 

Artikel 4 

Goedkeuring te hechten aan het toevoegen van Hoofdstuk B.26. Bijzonder Politiereglement tot 
organisatie van het Schlagerfestival. 

Artikel 5 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging in Hoofdstuk A.1. Openbare Veiligheid en Vlotte Doorgang, 
Afdeling 1.1 Privatief gebruik van de openbare weg, art. 3. Terrassen. 

Artikel 6  

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - 
Milieu, Afdeling 4.1. Openbare reinheid, art. 2. Voorwerpen en stoffen. 

Artikel 7 

Goedkeuring te hechten aan de aanvulling in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - Gezondheid - 
Milieu, Afdeling 4.1. Openbare reinheid, art. 6. Uitwerpselen van dieren. 

Artikel 8 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - 
Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.2. Inzameling afvalstoffen. 

Artikel 9 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - 
Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.3. Riolen. 

Artikel 10 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - 
Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.4. Grachten, sloten, beken en duikers. 

Artikel 11 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk A.4. Openbare reinheid - 
Gezondheid - Milieu, Afdeling 4.5. Verwarmingsbrandstoffen en -installaties. 
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Artikel 12 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen en aanvullingen in Hoofdstuk B.5. Bijzonder 
politiereglement op het gemeentelijk recyclagepark en afvalcontainerpark De Breker, art. 3. 
Openingsuren. 

Artikel 13 

Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen in Hoofdstuk B.10. Bijzonder politiereglement voor de 
gemeentelijke speelpleinen, skateterrein De Zeurt, mobiele voetbalconstructie en multifunctioneel 
sportterrein Cogelspark, Afdeling 10.2 Skateterrein De Zeurt. 

Artikel 14 

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om Hoofdstuk B.19. Bijzonder politiereglement tot 
organisatie van de avondmarkt Kasteeldreef te schrappen. 

Artikel 15 

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om Hoofdstuk B.21. Bijzonder politiereglement tot 
organisatie van Schoten Schaatst te schrappen. 

Artikel 16 

Goedkeuring te hechten aan het voorstel om Titel 6. Bijzonder politiereglement inzake de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen (GAS 4), toe te 
voegen. 

Artikel 17 

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde, gewijzigde versie van het Algemeen Politiereglement 
Schoten. 

Artikel 18 

Te bepalen dat het voorliggend Algemeen Politiereglement Schoten, met de goedgekeurde 
wijzigingen, het vorige politiereglement van 17 december 2015 vervangt en opheft. 

Artikel 19 

Te bepalen dat het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten in werking treedt vanaf 1 januari 
2017. 

Artikel 20 

Het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 
en 187 van het Gemeentedecreet en overeenkomstig artikel 15 van de wet van 24 juni 2013. 

Artikel 21 

Een afschrift van het aangepaste Algemeen Politiereglement Schoten te zenden aan: 

- Parket van de procureur des Konings, afdeling politiezaken, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen 

- Politierechtbank, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen 

- Rechtbank van eerste aanleg, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen 

- Deputatie van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen 

- Igean, milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. 

Artikel 22 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere praktische uitvoering van dit 
besluit. 
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35. WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE: BESTUURSMEDEWERKER 
VREEMDELINGENDIENST/REFERENTIEPERSOON LOKALE INTEGRALE 

VEILIGHEIDSCEL 

Raadslid Kurt Vermeiren vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Ilse Stockbroekx verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op het besluit van 4 oktober 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende het 
akkoord om de personeelsformatie van de dienst burgerzaken uit te breiden met een statutaire 
betrekking van bestuursmedewerker vreemdelingendienst/referentiepersoon lokale integrale 
veiligheidscel op C4-C5-niveau; 

Gelet op het secretarisbesluit van 25 oktober 2016 houdende de vaststelling van de 
functiebeschrijving; 

Overwegende dat voor deze functie de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld; 

Gelet op het besluit van 25 oktober 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
principieel akkoord met de uitbreiding van de statutaire personeelsformatie met de functie van 
bestuursmedewerker vreemdelingendienst/referentiepersoon lokale integrale veiligheidscel op C4-C5-
niveau; 

Gelet op het positief advies van het managementteam van 21 november 2016; 

Gelet op protocol 14/2016 van 6 december 2016 van het syndicaal onderhandelingscomité; 

Gelet op het advies van 14 december 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de uitbreiding van de statutaire personeelsformatie met de functie van 
bestuursmedewerker vreemdelingendienst/referentiepersoon lokale integrale veiligheidscel op C4-C5-
niveau. 

Artikel 2 

De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor deze functie als volgt vast te stellen: 

Bestuursmedewerker vreemdelingendienst/referentiepersoon lokale integrale veiligheidscel (C4-C5) 

Aanwerving 

1°  Belg zijn 

2° 4 jaar relevante beroepservaring aantonen 
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3° houd(st)er zijn van een diploma HSO of gelijkwaardig, aangevuld met (een) bijkomende 
opleiding(en) van in totaal 150 uur die inhoudelijk overeenstemmen met het functieprofiel 
voor het luik 'vreemdelingendienst'. Deze opleidingen worden bewezen aan de hand van 
getuigschriften, attesten of diploma’s 

4° geslaagd zijn in een vergelijkend selectieproef: selectieprogramma (zie bevordering). 

Bevordering 

1° Belg zijn 

2° 4 jaar niveauanciënniteit in een administratieve graad van het niveau C en als laatste evaluatie 
gunstig gekregen hebben 

3°   houd(st)er zijn van een diploma van HSO of gelijkwaardig aangevuld met (een) bijkomende 
opleiding (en) van minimum 100 uur die inhoudelijk overeenstemmen met het functieprofiel 
voor het luik 'vreemdelingendienst'. Deze opleidingen worden bewezen aan de hand van 
getuigschriften, attesten of diploma's 

4° geslaagd zijn in een vergelijkend bevorderingsproef.  

Selectieprogramma: 

a) conversatieproef: ondervraging van de kandidaat over zijn motivatie, zijn interesse voor het 
werkterrein en toetsing van zijn profiel aan de vereisten van de functie (30 punten) 

b) assessment (20 punten) 

c) casestudy: uitwerken van meerdere opdrachten, in al hun facetten, typisch voor de functie (50 
punten) 

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

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

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de Bijlage I (Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden) en Bijlage II 
(Referteweddeschalen) van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel aan te passen 
overeenkomstig de in artikel 1 en 2 vastgestelde aanpassingen. 

 

36. WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE: STAFMEDEWERKER LOKALE 
ECONOMIE 

De raad, 

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

Gelet op het besluit van 22 november 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de uitbreiding van de contractuele personeelsformatie met 1 voltijdse functie van 
stafmedewerker lokale economie op B1 - B2 - B3-niveau; 

Gelet op het secretarisbesluit van 22 november 2016 houdende de vaststelling van de 
functiebeschrijving voor de functie van stafmedewerker lokale economie; 

Overwegende dat voor deze functie de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld; 

Gelet op het positief advies van het managementteam van 21 november 2016; 

Gelet op protocol 15/2016 van 6 december 2016 van het syndicaal onderhandelingscomité; 

Gelet op het advies van 14 december 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de uitbreiding van de contractuele personeelsformatie met de functie van 
stafmedewerker lokale economie op B1 - B2 - B3-niveau. 

Artikel 2 

De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor deze functie als volgt vast te stellen: 

Stafmedewerker lokale economie (B1 - B2 - B3) 

Aanwerving 

1°  houd(st)er zijn van een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in volgende afstudeerrichting: 
communicatie, marketing of KMO-management  

2°  geslaagd zijn in een vergelijkende selectieproef (zie selectieprogramma). 

Bevordering 

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

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

 of 

 houd(st)er zijn van een diploma van HSO aangevuld met (een) bijkomende opleiding(en) van 
minimum 150 uur die inhoudelijk overeenstemmen met de kennisvereisten zoals voorzien in het 
functieprofiel (deze opleidingen worden bewezen aan de hand van getuigschriften, attesten of 
diploma’s) 

3°   geslaagd zijn in een vergelijkende bevorderingsproef (zie selectieprogramma). 

Selectieprogramma: 

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

b) assessment (35 punten) 

c) managementcase: het testen van de voor de functie vereiste vaardigheden en praktische kennis 
door middel van (een) managementcase(s) die gepresenteerd word(t)en aan de jury (50 punten). 

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

Te behalen punten: minimum 50 % op iedere proef en 60 % in totaal. 
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Artikel 3 

Akkoord te gaan om de Bijlage I (Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden) en Bijlage II 
(Referteweddeschalen) van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel aan te passen 
overeenkomstig de in artikel 1 en 2 vastgestelde aanpassingen. 

 

37. MAALTIJDCHEQUES: WIJZIGING AAN DE RECHTSPOSITIEREGELING EN 
HET ARBEIDSREGLEMENT 

De raad, 

Gelet op het besluit van 29 november 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques van 6,00 euro/cheque naar 6,50 
euro/cheque vanaf 1 januari 2017; 

Overwegende dat deze verhoging van het bedrag aanleiding geeft tot wijziging van het betrokken 
artikel en bijlage van de Rechtspositieregeling en het Arbeidsreglement; 

Gelet op protocol 17/2016 van 6 december 2016 van het syndicaal onderhandelingscomité; 

Gelet op het advies van 14 december 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques tot 6,50 euro per cheque 
vanaf de prestaties geleverd vanaf 1 januari 2017. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan met volgende aanpassingen van de Rechtspositieregeling: 

artikel 231 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 6 
6,50 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 5,41 euro (zie bijlage XII XI: reglement 
maaltijdcheques). 

Bijlage XI. Reglement maaltijdcheques 

(...) 

Artikel 2 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 6 
6,50 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 1,09 euro. 

(...) 

Artikel 3 

Akkoord te gaan met volgende aanpassing aan Bijlage VII van het Arbeidsreglement: 

Bijlage VII: Reglement maaltijdcheques 

(...) 
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Artikel 2 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 6 
6,50 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 1,09 euro. 

(...) 

 

38. GEBRUIKSOVEREENKOMST LOKALEN BLOEMENDAAL 

De raad, 

Gelet op de gebruiksovereenkomst van 31 mei 2010 tussen de gemeente en de basisschool 
Bloemendaal voor het gebruik van lokalen door de GAMWD; 

Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst dient te worden geactualiseerd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2015 houdende de gebruiksovereenkomst met Sint-
Ludgardis Openluchtschool voor het gebruik door de gemeentelijke academie voor muziek, woord en 
dans van een aantal lokalen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om eenzelfde gebruiksvergoeding te hanteren voor het gebruik 
van een lokaal (3 euro/uur) en voor het gebruik van een zaal (7 euro/uur); 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de hiernavolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en 
Basisschool Bloemendaal voor het gebruik door de gemeentelijke academie voor muziek, woord en 
dans van een aantal klaslokalen: 

GEBRUIKSOVEREENKOMST 

Tussen Basisschool Bloemendaal, Paalstraat 309, 2900 Schoten,, vertegenwoordigd door Rita 
Lauwers, directeur, 

hierna VBS Bloemendaal genoemd, 

en  

het gemeentebestuur van Schoten, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer 
Maarten De Veuster, burgemeester en mevrouw Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris, ingevolge het 
besluit van de gemeenteraad van 15 december 2016. 

hierna de gebruiker genoemd, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Onderwerp en gebruiksmodaliteiten 

Art. 1.- VBS Bloemendaal geeft aan de gemeente een aantal lokalen in gebruik voor het geven van 
collectieve lessen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en Dans 
(GAMWD).  
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Art. 2.- Volgende collectieve lessen worden in VBS Bloemendaal gegeven: initiatie muziek en woord 
en dans, AT (artistieke training) en AABL (algemene artistieke bewegingsleer) en Algemene 
Muzikale Vorming en Samenzang. 

Duurtijd 

Art. 3.-  Deze overeenkomst wordt afgesloten vanaf 1 januari 2017 en wordt jaarlijks stilzwijgend 
verlengd. 

Gebruiksvergoeding 

Art. 4.-  De gebruiker betaalt voor de lokalen een vergoeding (3 euro/uur voor het klaslokaal in het 
voormalig schoolgebouw, 7 euro/uur voor de rode/blauwe zaal) als tussenkomst in het 
technisch onderhoud van het lokaal en het verbruik van water, gas en elektriciteit. 

   Op basis van het uurrooster van schooljaar 2016-2017 betekent dit volgende berekening 
(indicatief): 

 huurprijs klaslokaal (algemene muzikale vorming en samenzang) 

(5 lesuren per week à rato van 3 euro per uur) = 15 euro/week x 38 weken per schooljaar = 
570 euro/schooljaar 

huurprijs rode/blauwe zaal (initiatie M&W&D + AABL + AT zie danslessen) 

(3 lesuren per week à rato van 7 euro per uur) = 21 euro/week x 38 weken per  schooljaar = 
798 euro/schooljaar. 

 De vergoeding wordt jaarlijks in de maand januari aangepast aan het effectieve uurrooster en 
aan de schommelingen van de gezondheidsindex, volgens de formule: 

Nieuwe vergoeding: basisvergoeding x nieuwe index 
   basisindex 

De basisvergoeding is de vergoeding zoals vermeld in artikel 4 (1ste alinea). 

Het nieuwe indexcijfer is telkens het indexcijfer volgens de gezondheidsindex van de maand 
december. 

Het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van de maand november 2016. 

VBS Bloemendaal stuurt jaarlijks een factuur op aan de gemeente voor de betaling van de 
gebruiksvergoeding. 

Plichten van de gebruiker 

Art. 5.-  De gebruiker verbindt zich er toe over het lokaal te waken als een goede huisvader. 

Het lokaal dient na gebruik achtergelaten te worden in de staat waarin het zich bevindt bij de 
aanvang van de overeenkomst. 

De gebruiker waakt er over dat het lokaal tijdens de gebruiksuren uitsluitend toegankelijk is 
voor het personeel en de leerlingen van de GAMWD. 

Afspraken met betrekking tot de toewijzing van de lokalen, het sleutel- en eventueel 
alarmgebruik worden rechtstreeks gemaakt met de directeur van VBS Bloemendaal. 

Art. 6.-  De gebruiker mag het lokaal niet onderverhuren aan derden. 

Verzekering 

Art. 7.-  De gemeente sluit voor de deelnemers, lesgevers en begeleiders een ongevallenverzekering en 
een verzekering B.A. af. Tevens sluit de gemeente een objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering af. De school sluit voor het naschools gebruik een 
brandverzekering af, met afstand van verhaal gebouw en inhoud. 
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Art. 8.- Eventuele schade aan toestellen en gebouwen, die niet te wijten is aan slijtage of normaal 
gebruik en die niet gedekt is door de voornoemde verzekeringen, zal binnen een redelijke 
termijn hersteld worden door en op kosten van de partij die ze veroorzaakt heeft. 

Art. 9.- De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van welk materiaal 
ook. 

Art.10.-Personen die hun wagen parkeren op het parkeerterrein van de school doen dit op eigen 
verantwoordelijkheid. 

Art.11.-De gemeente is aansprakelijk voor alle personen die de accommodatie betreden, tijdens de in 
artikel 4 vermelde periodes. Deze verantwoordelijkheid is niet beperkend en betreft zowel de 
burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal als het berokkenen van schade. 

Misbruiken of schade worden bij aanvang of einde van de activiteiten genoteerd in het 
logboek, met datum en ondertekening. 

Opzeg en beëindiging gebruiksovereenkomst 

Art.12.-Deze overeenkomst is op eerste verzoek van een van beide partijen jaarlijks voor herziening 
vatbaar; mits kennisgeving uiterlijk 30 april van het lopende schooljaar. 

Art.13.-Opzegging door één van beide partijen is mogelijk mits een aangetekend schrijven met 
naleving van een opzegtermijn van 3 maanden.   

Kosten en registratie 

Art.14.-De gebruiksovereenkomst is van openbaar nut. Eventuele registratiekosten zijn ten laste van 
de gebruiker. De gemeente verbindt zich ertoe de gebruiksovereenkomst te registreren binnen 
de maand na ondertekening ervan en een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te 
maken aan VBS Bloemendaal. 

 

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Schoten op 15 december 2016 in 3 originele exemplaren. 

Het 1ste exemplaar is bestemd voor VBS Bloemendaal. 

Het 2de exemplaar is bestemd voor het gemeentebestuur. 

Het 3de exemplaar is bestemd voor het ministerie van Financiën, dienst registratie. 

Namens VBS Bloemendaal   Namens de gemeente,    
  

de directeur     de secretaris         de burgemeester 
  

Rita Lauwers     Nicole Verhoeven    Maarten De Veuster 
  

Artikel 2 

Deze nieuwe gebruiksovereenkomst vervangt alle voorgaande geschreven en niet-geschreven 
contracten. 

 

39. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: JOZEF 
JENNESSTRAAT - VERBOD VRACHTWAGENS 

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
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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. 10 oktober 2016 van de bewonersvergadering 2 - Weg- en rioleringswerken 
Jozef Jennesstraat;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 oktober 2016 om het 
vrachtwagenverbod nu reeds in te stellen en niet te wachten tot de uitvoering van het project;  

Gelet op het verslag d.d. 24 november 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat een verbod voor doorgaand vrachtverkeer overeen stemt met de inrichting van een 
zone 30 en de aanwezigheid van een uitgang van school Bloemendaal; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

In de Jozef Jennesstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het 
vervoeren van zaken, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer.  

De verkeersborden C23 met onderbord +3,5t en uitzonderlijk plaatselijk verkeer en C31 links en 
rechts met onderbord +3,5t worden aangebracht.  

Artikel 2 

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

 

40. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
PAALSTRAAT PARKEERVERBOD MET BEHOUD LAAD- EN LOSZONES (ONEVEN 

ZIJDE) EN WEGNEMEN LAAD- EN LOSZONES (EVEN 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 gunstig advies van de verkeerscommissie d.d. 8 september 2016; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 oktober 2016 waarin staat 
vermeld uitsluitend parkeerplaatsen in te richten aan de oneven straatzijde, zonder laad- en loszones;  

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 24 november 2016; 

Overwegende dat deze toepassing op korte termijn een positieve bijdrage zal leveren aan de algemene 
verkeersveiligheid van de fietsers in dit gedeelte van de Paalstraat; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Wij zijn uiteraard zeer blij met dit eerste kleine stapje naar een veiligere Paalstraat! 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

In het gedeelte Paalstraat, tussen Theofiel Van Cauwenberghslei en Markt, inrichten van een 
parkeerverbod aan de even straatzijde, met behoud van de laad- en loszones van 8.00 uur tot 14.00 uur.  

In het gedeelte Paalstraat, tussen Theofiel Van Cauwenberghslei en Markt, uitsluitend inrichten van 
parkeerplaatsen aan de oneven straatzijde, zonder laad- en loszones.  

Bestaande verkeersborden zullen worden verwijderd aan beide zijden.  

Verkeersborden E3 met onderbord "uitgezonderd laden en lossen maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur met opwaartse pijl 15m" zullen worden aangebracht op oranje paal, aan de even straatzijde.  

Artikel 2 

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

 

41. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
METROPOOLSTRAAT - PARKEER- EN STILSTANDVERBOD 

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 tijdelijk fietspad in de Metropoolstraat langs het Albertkanaal;  

Gelet op de veelheid aan klachten / meldingen i.v.m. stilstaande vrachtwagens die de gemeente 
Schoten heeft ontvangen; 

Gelet op het verslag d.d. 24 november 2016 van de technische dienst; 
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Overwegende dat een parkeer- en stilstandverbod de algemene verkeersveiligheid van de fietsers ten 
goede zal komen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

In de Metropoolstraat wordt het parkeren en stilstaan op de gelijkgrondse berm, ingericht als tijdelijk 
fietspad, verboden.  

De verkeersborden E3 zullen worden aangebracht op een oranje paal.  

Artikel 2 

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

 

42. HUUR TENT VOOR DIVERSE ZOMERACTIVITEITEN - 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); 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 22 november 2016 van Ivan Dierckx, jeugdconsulent; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur tent voor diverse zomeractiviteiten” een bestek 
met nr. 16AD44 werd opgesteld door de aankoopdienst; 



 GR 15.12.2016 455 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.600,00 excl. btw of  
€ 45.496,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 
budgetcode GEM/61300003/0719 (actie 1419/004/005/002/003); 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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. 16AD44 en de raming voor de opdracht “Huur tent 
voor diverse zomeractiviteiten”, opgesteld door de aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 37.600,00 excl. btw of € 45.496,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61300003/0719 (actie 1419/004/005/002/003). 

 

43. TRANSPORT EN VERWERKING AFVALHOUT CONTAINERPARK - 
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); 

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; 
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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; 

Gelet op de toelichtingsnota van Tony Van de Velde, afvalcoördinator, houdende vraag en motivatie 
voor de aanbesteding van transport en verwerking van de verschillende afvalfracties, waaronder 
afvalhout; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Transport en verwerking afvalhout containerpark” een 
bestek met nr. 16AD43 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.400,00 excl. btw of  
€ 102.124,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017 en  
2018, op budgetcode GEM/61499000/030901 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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. 16AD43 en de raming voor de opdracht 
“Transport en verwerking afvalhout containerpark”, 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 € 84.400,00 excl. btw of 
€ 102.124,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De opdracht heeft een duurtijd van 12 maanden en neemt een aanvang vanaf datum van toewijzing. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het explotitatiebudget van 2017 en 2018 op budgetcode 
GEM/61499000/030901 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

44. TRANSPORT EN VERWERKING OVERIGE KUNSTSTOFFEN CONTAINERPARK 
- 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 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

Gelet op de toelichtingsnota van Tony Van de Velde, afvalcoördinator, houdende vraag en motivatie 
voor de aanbesteding van transport en verwerking van de verschillende afvalfracties, waaronder 
overige kunststoffen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Transport en verwerking overige kunststoffen 
containerpark” een bestek met nr. 16AD42 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.400,00 excl. btw of  
€ 74.294,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017 en 
2018, op budgetcode GEM/61499000/030901 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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. 16AD42 en de raming voor de opdracht 
“Transport en verwerking overige kunststoffen containerpark”, 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  
€ 61.400,00 excl. btw of € 74.294,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De opdracht heeft een duurtijd van 12 maanden en neemt een aanvang vanaf datum van toewijzing. 
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Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017 en 2018, op budgetcode 
GEM/61499000/030901 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

45. VELLINGSWERKEN BOMENBEHEER SEIZOEN 2016-2017 - 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); 

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; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 18 november 2016 van Willem-Jan Bruyninckx, groendeskundige, 
houdende vraag en motivatie voor de uitvoering van vellingswerken bomenbeheer seizoen 2016-2017; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vellingswerken bomenbeheer seizoen 2016-2017” een 
bestek met nr. 16AD45 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 36.720,00 inclusief btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 
budgetcode GEM/61404060/020001 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 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. 16AD45 en de raming voor de opdracht 
“Vellingswerken bomenbeheer seizoen 2016-2017”, 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 € 36.720,00 inclusief 
btw. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61404060/020001 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

46. VRIJWILLIGERS NIET MEER WELKOM IN DE GROS 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Dames en heren, 
in het biezonder tot de collegeleden en de politieke vertegenwoordigers in de Gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking - afgekort GROS. 

Al meer dan 10 jaar wordt gevraagd om de projecten met omschrijving en toelichting voor 15 augustus 
bij de secretaris van GROS per mail, per brief te bezorgen of af te geven op zijn bureel. 
Dat verliep altijd vlot. 
Nu in 2016 kwamen 2 projecten te laat binnen: 
1) een project van W.E.O. uit Peru van Christina Reymer - kwam per brief 2 dagen te laat binnen - 
door omstandigheden ter plaatse in Peru te duiden 
2) een project van F.O.S. in Bolivia - door internet problemen op de vakantieplaats van de indiener 
kon geen mail verstuurd worden - dus 1 week te laat. 

Op de vergadering van GROS op 12/9/16 werden al de 12 projecten door hun indieners voorgesteld en 
toegelicht - zoals jaarlijks de gewoonte is.  Een werkgroep met de voorzitter GROS, een 
vertegenwoordiger van het Provinciebestuur Antwerpen en 2 leden toetsen de projecten aan de 
opgestelde voorwaarden, scoren en beoordelen en doen voorstel tot subsidieverdeling. 

Op maandag 10/10/16, in vergaderzaal OCMW vergadert de GROS terug en de voorzitter stelt de 
verdeling van de budgetten voor aan 10 projecten. De 2 laattijdig ingediende worden niet betoelaagd. 
Vermits het hier om geld gaat dat integraal naar het project in het Zuiden gaat, zeer nuttig besteed 
wordt en daar erg nodig is, wordt door de aanwezige leden geprotesteerd om deze 2 uitgesloten 
projecten toch te betoelagen. Hierover wordt gestemd - een meerderheid gaat akkoord. De voorzitter 
herberekent en 12 verenigingen worden betoelaagd. Het opgemaakt verslag gaat naar het college voor 
aktename op 25/10/16. 

In college 15/11/16 geven zij geen goedkeuring aan de voorgestelde verdeling van de budgetten.  

En dan 10 dagen later: de brief aan alle leden: alleen toekenning van subsidies aan de 10 en een besluit 
om bij dag te vergaderen om 10 u. 
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Een voorstel dat wij van de schepen voor ontwikkelingssamenwerking niet verwachten! De leden zijn 
allen vrijwilligers - velen met een full-time dagtaak en belangloze inzet voor hun vereniging en project 
- vrijwilligers moet ondersteuning voelen. 
De schepen steunt hen hier niet. 

In het college moest zij een andere stelling aangenomen hebben en verdedigd hebben! Zij woont de 
GROS vergaderingen bij en zou moeten weten hoe de vrijwilligers werken en zich volledig inzetten 
voor hun project. 
Maar, dames en heren, gelijktijdig wordt in het college hetzelfde probleem ervaren met 2 socio-
culturele verenigingen die om: 
1) te laat ingediend 
2) foute info bezorgd 
door de cultuurraad negatief beoordeeld worden en ook geen subsidie krijgen. Deze 2 hebben ook 
bezwaar geuit - rechtstreeks aan het college en op 22/11/16 krijgen zij alsnog 75% van de toelage, met 
een berispende vinger om de reglementering voortaan stipt te volgen! 

Onze 2 verenigingen gaven hun bezwaren en uitleg in de GROS zelf waar een sterk solidariteitsgevoel 
heerst met totale en grote interesse voor vooruitgang en verderzetting van hun project in het zuiden. 
Deze 2 verenigingen zullen nu ook hun bezwaar indienen bij het college - met de hoop op een goed 
gevolg. 

Toch nog melden, geacht college, dat de statuten van de GROS, artikel 7 zegt: de voorzitter roept de 
GROS bijeen met datum, uur, agenda en plaats van vergadering. 

We wensen - willen - dat deze materie terug geagendeerd wordt in een college in 2016 en het advies 
van de GROS vergadering van 10/10/16 aanvaard wordt. 

En laat de seniorenraad om 10 uur vergaderen, zij zijn dan massaal aanwezig, maar respecteer, 
bewonder en steun onze vrijwilligers die opstaan voor het Zuiden. 

Neemt akte: 

-  van het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen die stelt dat de schriftelijke toelichtende nota bij 
dit bijkomend agendapunt te summier was in verhouding tot de mondelinge behandeling ervan 
door het raadslid in deze zitting. 

-  van volgend antwoord van schepen Iefke Hendrickx: 
Raadslid Monique Van den Bogaert, tevens actief lid van de GROS, weet ook wel dat haar vraag 
over de vrijwilligers een zuiver retorische vraag is. Uiteraard tellen de vrijwilligers en hebben we 
ze hard nodig. 
De houding van de GROS-leden tijdens afgelopen vergaderingen is wel ondermaats te noemen, 
zeker ook ten aanzien van de secretaris van de GROS. 
We onderzoeken momenteel of een aanpassing van de subsidiereglementering, niet meer gekoppeld 
aan de GROS-vergaderingen, wenselijk is. 
De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergaderingen. Hij kan inderdaad opnieuw kiezen voor 
avondvergaderingen, doch zal dan een secretaris a.i. moeten aanduiden voor het verslag. Het 
leveren van een secretaris voor de adviesraden is wel traditie, doch geen verplichting. De huidige 
secretaris zal uiteraard de andere administratie blijven verzorgen, doch overdag. 

-  van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Indien de 2 laattijdig ingediende projecten toch subsidie krijgen, is dit ten koste van de tijdig 
ingediende voorstellen. De beste oplossing is een onderlinge regeling waarbij de 10 tijdig 
ingediende projecten een deel doorstorten naar de 2 laattijdig ingediende. 

-  van de tussenkomst van raadslid Sandra Denis 

-  van de tussenkomst van schepen Lieven De Smet. 
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47. 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 vragen van raadslid Monique Van den Bogaert: 

- inzake de stand van zaken aangiften vuurwerk 

- inzake de gedane belofte aan Oxfam Wereldwinkel voor een stand op Schoten Schol. 

en van de antwoorden van burgemeester Maarten De Veuster.  

 

 

Zitting geheven te 23.00 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Nicole Verhoeven 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


