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Gemeente 

Schoten 

5E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

1 JUNI 2017 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, wnd gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Luc Van Gastel, schepen. 

Gianni Peeters, Anneleen De Maeyer, Peter Van Nederkassel, raadsleden. 
 

Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Pieter Gielis de zitting. 

Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Nadine Van Mol de zitting. 

Vanaf punt 19 vervoegt raadslid Juan Leysen de zitting. 

Vanaf punt 20 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de zitting. 

Vanaf punt 24 verlaat raadslid Eric De Swaef de vergadering. 

Vanaf punt 26 vervoegt raadslid Eric De Swaef de zitting. 

Vanaf punt 26 verlaat raadslid Pieter Gielis de vergadering. 

Vanaf punt 27 vervoegt raadslid Pieter Gielis de zitting. 

Vanaf punt 28 verlaat raadslid Juan Leysen de vergadering. 

Vanaf punt 31 vervoegt raadslid Juan Leysen de zitting. 

Vanaf punt 34 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 

Vanaf punt 35 vervoegt raadslid Kurt Vermeiren de zitting. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. WIJZIGING AGENDERING 

De raad, 

De voorzitter Gerald Adriaensen vraagt de stemming om het agendapunt 9. Verslaggeving 

afgevaardigden intercommunales eerst te behandelen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 
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Enig artikel 

Gaat akkoord om agendapunt 9. Verslaggeving afgevaardigden intercommunales als eerste punt van 

de vergadering te behandelen. 

 

2. VERSLAGGEVING AFGEVAARDIGDEN INTERCOMMUNALES 

Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

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

Gelet inzonderheid op artikel 53 van voormeld decreet luidende als volgt: 

"De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 

verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. In de 

gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen 

kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de 

voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder"; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van Dhr Koen Goor van CIPAL; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de toelichting en antwoorden op gestelde vragen, zoals gegeven door volgende afgevaardigden 

aangaande het beleid van volgende intercommunales: 

Integan (Koen Verberck en Luc De Veirman) 

Cipal (Koen Goor). 

 

3. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

Raadslid Nadine Van Mol vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op de volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Ik heb een opmerking bij het verslag G.R. van 27/4/2017 : 

blz 166; bij de eerste stemming is het aantal deelnemers 26 ipv 25 en dient raadslid Eric De Swaef ook 

toegevoegd te worden bij de Ja stemmen. 

Wij keuren het verslag goed met deze opmerking; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 

april 2017. 

 

4. AKTENAME GOEDKEURING POLITIEREKENING 2015 

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 september 2016 waarbij de rekening 2015 van de 

politiezone Schoten (PZ 5353) werd vastgesteld; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van het besluit d.d. 10 april 2017 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende 

goedkeuring met opmerkingen van de begrotingsrekening 2015, de balans op 31 december 2015 en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2015 van de politiezone Schoten. 

 

5. LOKALE POLITIE: BEGROTINGSREKENING EN RESULTATENREKENING 2016 

- BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikel 77 e.v.; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 

lokale politie, inzonderheid hoofdstuk IV – De jaarrekeningen, afdeling 2 – De vaststelling van de 

jaarrekeningen, artikelen 67 tot en met 72; 

Gelet op het KB van 24 januari 2006 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone; 

Overwegende dat de jaarrekening van de politiezone bestaat uit de begrotingsrekening, de 

resultatenrekening en de balans; 

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 

toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de toelichting door korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om de begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de politiezone Schoten (PZ5353) vast te stellen. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om de begrotingsrekening 2016 van de politiezone Schoten wordt als volgt vast te 

stellen: 

a) Gewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten  7.730.307,72 

Vastgelegde uitgaven   6.792.358,41 

Begrotingsresultaat   937.949,31 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 9.950,00 

Boekhoudkundig resultaat  947.899,31 

b) Buitengewone dienst 

Netto-vastgestelde rechten  253.662,94 

Vastgelegde uitgaven   442.419,08 

Begrotingsresultaat   - 188.756,14 

Over te dragen vastgelegde uitgaven 213.821,19 

Boekhoudkundig resultaat  25.065,05 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de balans op 31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016 

van de politiezone Schoten worden als volgt vast te stellen: 

a) Balans 

Vaste activa    6.225.576,77 

Vlottende activa   1.197.292,78 

Totaal van de activa   7.422.869,55 

Eigen vermogen   3.792.100,06 

Voorzieningen    0,00 

Schulden     3.630.769,49 

Totaal van de passiva   7.422.869,55 

b) Resultatenrekening 

Exploitatieresultaat   322.781,01 

Uitzonderlijk resultaat   - 12.397,10 

Resultaat van het dienstjaar  310.383,91 
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Artikel 4 

Akkoord te gaan om een eensluitend verklaard afschrift van dit besluit samen met de vastgestelde 

jaarrekening 2016 over te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur.  

 

6. LOKALE POLITIE: TIJDELIJKE AANWERVING CALOG 

(VERVANGINGSCONTRACTEN) 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2016 houdende vaststelling van het  operationeel 

kader en het CALOG-kader lokale politie Schoten; 

Gelet op de permanente nota DGS/DSP/C-2014/22746 van 4 juni 2014 met betrekking tot mobiliteit 

en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie;  

Gelet op het verslag van Dirk Lemmens, korpschef, met betrekking tot de vraag om buiten het 

CALOG-kader over te gaan tot de aanwerving van 1 contractuele functie bepaalde duur (1 jaar) van 

adviseur op A-niveau en 2 contractuele functies bepaalde duur (1 jaar) van consulent op B-niveau; 

Gelet op de doelstellingen afdelingscommissarissen PZ Schoten; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 

toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de toelichting door korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst door raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met de vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie buiten kader bestaande uit 1 

contractuele functie (contract bepaalde duur 1 jaar) van adviseur A (loonschaal A1) en 2 contractuele 

functies (contracten bepaalde duur 1 jaar) van consulent niveau B (loonschaal B1). 
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7. LOKALE POLITIE: VOORDELEN VAN ALLE AARD 

De raad, 

Overwegende dat bij de inwerkingtreding van het nieuwe politiestatuut (2001) bepaald werd dat een 

werknemer van de geïntegreerde politie geen voordelen van alle aard mocht ontvangen naar aanleiding 

van X-aantal jaren dienst, pensionering of dergelijke, in afwachting van een nationale, uniforme 

regeling; 

Gelet op de omzendbrief SSGPI-RIO/2016/30 SSGPI d.d. 3 februari 2016 m.b.t. de voordelen van alle 

aard voor de geïntegreerde politie; 

Overwegende dat deze omzendbrief het nu wel mogelijk maakt om als werkgever aan de 

personeelsleden naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een geschenk in natura, geld of onder de 

vorm van een geschenkcheque te overhandigen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 van de gemeente Schoten met betrekking tot 

het reglement premies jubilarissen en gepensioneerde personeelsleden; 

Gelet op het voorstel van Dirk Lmmens, korpschef, om naar analogie in eenzelfde regeling te voorzien 

voor de werknemers van de lokale politie Schoten; 

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 

toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met volgende regeling betreffende voordelen van alle aard voor de werknemers van 

de lokale politie: 
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8. UITBOUW VAST ANPR-NETWERK: 4DE FASE - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 

toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW); 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 

a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 

wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale; 
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Gelet op het raamcontract MDM12D06 van de Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – 

afdeling Elektromechanica en Telematica, waarbij de Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en 

Verkeer optreedt als opdrachtencentrale; 

Overwegende dat de geldigheid van deze overeenkomst verlengd werd tot 10 juli 2017; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 16 december 2014, houdende goedkeuring van 

bovengenoemd raamcontract en de overeenkomst met Belgacom nv – Proximus, voor de uitbouw van 

een vast nummerplaatherkenningssysteem – fase 1 (Horstebaan); 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 1 maart 2016, houdende goedkeuring van 

bovengenoemd raamcontract en de overeenkomst met Belgacom nv – Proximus, voor de uitbouw van 

een vast nummerplaatherkenningssysteem – fase 2 (Calesbergdreef, Hoogmolendijk en 

Metropoolstraat); 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 6 december 2016, houdende goedkeuring van 

bovengenoemd raamcontract en de overeenkomst met Belgacom nv – Proximus, voor de uitbouw van 

een vast nummerplaatherkenningssysteem – fase 3 (Brechtsebaan, Toekomstlaan en Hoogmolendijk); 

Gelet op de nota d.d. 3 mei 2017 van Jef Van Hemelryk, beleidsadviseur politiezone, houdende vraag 

en motivatie voor de uitbouw van het vast nummerplaatherkenningssysteem – fase 4; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – optreedt als 

opdrachtencentrale voor Belgacom nv – Proximus, bij de gunning van de opdracht; 

Overwegende dat de administratieve en financiële afhandeling van de bestelling gebeurt tussen de 

bestellende overheid (gemeentebestuur Schoten-politiezone Schoten) en de opdrachtnemer (Belgacom 

nv-Proximus) onderling, zonder tussenkomst van de aanbestedende overheid (Vlaamse Overheid – 

Agentschap Wegen en Verkeer); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 85.190,08 excl. btw of  

€ 103.080,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitbouw van vast nummerplaatherkenningssysteem – 

fase 4” een bestelbaar advies werd opgesteld door Belgacom nv – Proximus, d.d. 14 april 2017, ten 

bedrage van € 85.189,82 excl. btw of € 103.079,68 incl. btw voor de volgende 3 locaties: 

 SCHOTSC08A Winkelstap – frontinstallation (1 paal, 2 camera’s) € 26.703,36 exc btw 

 SCHOTSC09A Deuzeldlaan – frontinstallation (1 paal, 2 camera’s) € 28.987,75 exc btw 

 SCHOTSC010A Eethuisstraat – frontinstallatie (2 palen, 2 camera’s)  € 29.498,71 exc btw 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode 

330 01/744-51 van de buitengewone politiebegroting; 

Gelet op de beslissing in het politiecollege d.d. 9 mei 2017, dat het voorziene krediet zal verhoogd 

worden bij de volgende budgetwijziging; 

Gelet op de toelichting van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van voorzitter Gerald Adriaensen; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 



 GR 01.06.2017 198 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het raamcontract MDM12D06 van de Vlaamse Overheid – 

Agentschap Wegen en Verkeer, en de raming voor de opdracht “Uitbouw vast ANPR-netwerk: 4de 

fase”. De raming bedraagt € 85.190,08 excl. btw of € 103.080,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestelbaar advies met offerte, d.d. 14 april 2017 van 

opdrachtnemer Belgacom nv –Proximus, ten bedrage van € 85.189,82 excl. btw of € 103.079,68 incl. 

btw. 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, zal de 

Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer - optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze 

overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst 

die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer 

bepaald gemeentebestuur Schoten – politiezone Schoten. 

Artikel 4 

Aan het politiecollege wordt machtiging verleend tot afsluiting van de overeenkomst met Belgacom 

nv – Proximus, volgens het bestelbaar advies d.d. 14 april 2017, voor de sites SCHOTSC08A, 

SCHOTSC09A en SCHOTSC010A, voor het totale bedrag van € 85.189,82 excl. btw of € 103.079,68 

incl. btw. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode 330 01/744-51 van 

de buitengewone politiebegroting. 

Artikel 6 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

9. AANKOOP 15 DRAAGBARE DIENSTRADIO'S + TOEBEHOREN - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 

toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW); 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2, 4° en 15 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 

organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 5, § 3; 

Gelet op het van toepassing zijnde artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 houdende de definitie van 

een aankoop- of opdrachtencentrale en houdende tevens de bepaling dat het beroep op een centrale de 

aanbestedende overheid vrijstelt om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 

Gelet op de raamovereenkomst van ASTRID nr. CD-MP-OO-40, perceel 2; 

Gelet op het feit dat de overeenkomst geldig is tot 28 februari 2018; 

Gelet op de nota d.d. 3 april 2017 opgesteld door Kris Terrens, assistent politie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.188,60 excl. btw of  

€ 13.538,21 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de bestelling rechtstreeks bij de leverancier dient geplaatst te worden, zijnde de 

firma Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18,9100 Sint Niklaas, BE 0897 979 280; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode 

330/742-98 van de buitengewone politiebegroting; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de raamovereenkomst van ASTRID nr. CD-MP-OO-40 perceel 2 en 

de raming voor de opdracht “Aankoop 15 draagbare SEPURA dienstradio's + toebehoren”. De raming 

bedraagt € 11.188,60 excl. btw of € 13.538,21 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de 

raamovereenkomst van ASTRID met nummer CD-MP-OO-40, Perceel 2. 
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Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode 330/742-98 van de 

buitengewone politiebegroting. 

 

10. AANKOOP POLITIECOMBI ALS INTERVENTIEVOERTUIG - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 

toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW); 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2, 4° en 15 

die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 

organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, 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. 24 april 2017 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 

en motivatie voor de aankoop van een interventievoertuig ter vervanging van de oude combi met 

plaatnummer 1GVF531; 

Gelet op het contract met bestek van de Federale Politie, met ref. Procurement 2016 R3 007 fiche 

Voertuigen 2016 R3 010, in het bijzonder perceel 38 Combi Benzine (mobiel kantoor), de aannemer 

betreft de invoerder D’Ieteren NV, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 

Kortenberg, aanbesteed via open offerteaanvraag; 

Gelet op de looptijd van dit contract van 7 februari 2017 tot en met 30 juni 2021; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.826,00 excl. btw of  

€ 61.499,46 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode 

330/743-52 van de buitengewone politiebegroting; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het contract met nr. Procurement 2016 R3 007, fiche Voertuigen 

2016 R3 010, in het bijzonder perceel 38 Combi Benzine (mobiel kantoor), de aannemer betreft de 

invoerder D’Ieteren NV, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 Kortenberg, 

aanbesteed via open offerteaanvraag en de raming voor de opdracht “Aankoop politiecombi als 

interventievoertuig”. De raming bedraagt € 50.826,00 excl. btw of € 61.499,46 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het contract 

Procurement 2016 R3 007, fiche Voertuigen 2016 R3 010, in het bijzonder perceel 38 Combi Benzine 

(mobiel kantoor). 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode 330/743-52 van de 

buitengewone politiebegroting. 

 

11. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IKA 

De raad, 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA; 

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

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 6 april 2017 wordt opgeroepen om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IKA die op 20 juni 2017 om 12 uur plaatsheeft in Den 

Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 

algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Willy Van 

Camp en Ilse Stockbroeckx, gemeenteraadsleden, tot respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergadering van 

IKA tot einde 2018; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van IKA d.d. 20 juni 2017: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

2. Jaarrekening 2016 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 

5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het 

boekjaar 2017. 

Artikel 4 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van IKA 

op 20 juni 2017, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake de voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 

en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 

12. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER PIDPA 

De raad, 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013;  

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 

het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Louis De 

keersmaeker en Juan Leysen, gemeenteraadsleden, respectievelijk tot vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor het bijwonen van de algemene 

vergaderingen van Pidpa tot einde 2018; 

Gelet op de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 19 juni 2017 op 

het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 

Statutaire Jaarvergadering; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Statutaire Jaarvergadering van de 

intercommunale Pidpa: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016. 

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016. 

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 

6. Benoeming(en). 

7. Verlenging lidmaatschap Synductis cvba. 

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016, de jaarrekening 

over het boekjaar 2016 en het verslag van de commissaris. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het 

boekjaar 2016. 

Artikel 4 

Goedkeuring te hechten aan het voorstel van verlenging van het lidmaatschap van Synductis cvba. 

Artikel 5 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht te geven om op de algemene vergadering van 19 

juni 2017, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te 

keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 

de agendapunten van deze algemene vergadering. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en met het 

onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 

Antwerpen. 

 

13. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER PONTES 

De raad, 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 

op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad houdende de toetreding van de gemeente Schoten tot de 

intergemeentelijke vereniging Pontes; 

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van Pontes op 14 juni 2017; 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 

organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 

2016 worden behandeld; 

Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling van het batig 

saldo van de resultatenrekening 2016 en de kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-

revisor worden behandeld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 

gemeenteraadslid Peter Van Nederkassel als effectief en schepen Lieven De Smet als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 

Pontes voor de duur van de lopende legislatuur; 

Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 

worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 14 juni 2017, die bestaat 

uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag van 21 december 2016 – goedkeuring 

2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur - goedkeuring 

3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2016 - goedkeuring 

4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2016 - aktename 

5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2016 - goedkeuring 

6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor - goedkeuring. 

Artikel 2 

De voorstellen van beslissingen voor de algemene vergadering worden goedgekeurd en de 

vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de 

besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 

Pontes, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
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14. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IGEAN DIENSTVERLENING 

De raad, 

Gelet op het KB van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale 

Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder Igean cv genoemd; 

Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean cv van 8 november 2003 waarmee Igean 

cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening; 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad van 19 december 2003; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 

en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de 

omvorming van Igean cv in een dienstverlenende vereniging; 

Gelet op de statutenwijziging van Igean dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone 

algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 

13 augustus 2007 onder nummer 07120366; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening van 18 december 2013 

houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van Igean dienstverlening; 

Gelet op het Ministrieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging en de verlenging van Igean dienstverlening tot 21 juni 2034; 

Gelet op de bevestiging hiervan bij Ministrieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedbestrijding; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Igean dienstverlening; 

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

genoemd, zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de omzendbrief genoemd; 

Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 

tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; 

Gelet op de jaarvergadering van Igean dienstverlening op 16 juni 2017 waarvoor de gemeente bij 

schrijven van 27 april 2017 werd uitgenodigd; 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag 

van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden 

van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van 

bestuur en de commissaris-revisor; 
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Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur om de jaarvergadering 

te organiseren op vrijdag 16 juni 2017 te 19.00 uur, met volgende dagorde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

3. Jaarrekening 2016 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

5. Benoeming leden van de raad van bestuur; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten bepaalt dat de vaststelling 

van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt 

vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 

gemeenteraadslid Anneleen De Maeyer en schepen Luc Van Gastel, respectievelijk als effectieve en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 

de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening tijdens de legislatuur tot 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van Igean dienstverlening die zal 

gehouden worden in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst-Broechem op 16 

juni 2017 om 19 uur, evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan 

volgende beslissingen: 

1. goedkeuring verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 

2. goedkeuring verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

3. goedkeuring jaarrekening 2016 

4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

5. goedkeuring van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van Igean 

dienstverlening van vrijdag 16 juni 2017 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 

vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het 

nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean dienstverlening worden 

bezorgd. 
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15. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IGEAN MILIEU EN 

VEILIGHEID 

De raad, 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean cv van 8 november 2003 houdende de 

oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van Igean milieu en veiligheid in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 

en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en de statuten van 

Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean mileiu en veiligheid van 15 juni 2007 

houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de goedkeuring van 

de statutenwijziging van Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op het Ministrieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging en de verlenging van Igean milieu en veiligheid tot 21 juni 2034; 

Gelet op de bevestiging hiervan bij Ministrieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedbestrijding; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 

tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; 

Gelet op de jaarvergadering van Igean dienstverlening op 16 juni 2017 waarvoor de gemeente bij 

schrijven van 27 april 2017 werd uitgenodigd; 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag 

van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden 

van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van 

bestuur en de commissaris-revisor; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur om de jaarvergadering 

te organiseren op vrijdag 16 juni 2017 te 19.00 uur, met volgende dagorde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

3. Jaarrekening 2016 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

5. Benoeming leden van de raad van bestuur; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten bepaalt dat de vaststelling 

van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
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Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt 

vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 

gemeenteraadslid Anneleen De Maeyer en schepen Luc Van Gastel, respectievelijk als effectieve en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 

de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening tijdens de legislatuur tot 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van Igean milieu en veiligheid die 

zal gehouden worden in het GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst-Broechem op 

16 juni 2017 om 19 uur, evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan 

volgende beslissingen: 

1. goedkeuring verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 

2. goedkeuring verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

3. goedkeuring jaarrekening 2016 

4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 

5. goedkeuring van de benoeming van leden van de raad van bestuur. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van Igean 

milieu en veiligheid van vrijdag 16 juni 2017 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 

vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het 

nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean milieu en veiligheid 

worden bezorgd. 

 

16. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER WATER-LINK 

De raad, 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Water-Link; 

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

Overwegende dat artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 

afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  

Gelet op de statutaire jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-Link 

die zal plaatsvinden op 15 juni 2017 in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 

Antwerpen; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2017 van Water-Link voor de statutaire jaarvergadering op 

15 juni 2017 met als agenda: 

1. Mededeling van het verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke 

vereniging in 2016 alsmede over de lopende actuele belangrijke dossiers 

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2016  

3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5. Bestemming van het resultaat 

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 

8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders 

9. Varia en mededelingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de 

werking van de gemeenteraad en artikel 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Juan Leysen 

en Louis De keersmaeker, gemeenteraadsleden, respectievelijk als vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergadering van 

Water-Link tot einde 2018; 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 

gemeenteraad werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Schoten 

de nodige beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Water-Link op 15 juni 2017. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de volledige agenda en de inhoud. 

Artikel 3 

De afgevaardigde op de statutaire jaarvergadering van Water-Link op 15 juni 2017 of iedere andere 

datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 

gemeenteraad werd aangeduid, te mandateren om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing 

en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan opdrachthoudende vereniging Water-

Link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 
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17. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER CIPAL 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 

inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg 

'Cipal') van 14 april 2014; statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”); 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 

Overwegende dat artikel 35 van de statuten van Cipal bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 

de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van schepen Iefke 

Hendrickx en gemeenteraadslid Joanna Brzozowska, respectievelijk als effectieve en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging Cipal, tijdens de legislatuur tot 2018; 

Gelet op de algemene vergadering van Cipal die plaatsvindt op 16 juni 2017; 

Gelet op de oproeping van 26 april 2017 met de agenda van de algemene vergadering die volgende 

agendapunten bevat: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 

december 2016 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 

31 december 2016 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 

hun mandaat tijdens het boekjaar 2016  

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

8. Rondvraag 

9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

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

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

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

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 goed te keuren. 
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Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente (of bij belet de plaatsvervanger) wordt gemandateerd om op 

de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 

of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 

gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 

2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing 

en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D 1 te 

2440 Geel. 

 

18. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IVEKA 

De raad, 

Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan 

de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energie 

distributie in de Kempen en het Antwerpse; 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 maart 2017 wordt opgeroepen om 

deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 20 juni 2017 om 

11 uur plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee;  

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 

algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Walter Brat 

en Willy Van Camp, gemeenteraadsleden, tot respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van Iveka tot einde 

2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 

de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 20 juni 2017:  

1. Statutenwijzigingen: 

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat 

activa en passdiva per 31 december 2016 - in het kader van artikel 413 wetboek van 

vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel 
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b. Goedkeuring van de statutenwijziging 

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 

6. bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis System Operator 

cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen 

8. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

De beslissing inzake beheersoverdracht uit te stellen. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging 

Iveka. 

Artikel 4 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 20 juni 2017, op te dragen hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de 

voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 

en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter 

attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 

 

19. JAARREKENING 2016 

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, Titel IV, Hoofdstuk VI 

Inventaris, jaarrekening en kwijting; 

Gelet op artikel 174 § 2 van het Gemeentedecreet houdende de bepaling dat het ontwerp van 

jaarrekening op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt, aan ieder 

lid van de gemeenteraad wordt bezorgd; 

Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient vast te stellen; 

Overwegende dat, als de gemeenteraad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, hij een advies 

formuleert over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren; dit advies wordt 

verder als bijlage bij de jaarrekening gevoegd en bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden 

gesteld; 
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Overwegende dat de gemeenteraad stemt over de jaarrekening in zijn geheel; dat elk gemeenteraadslid 

de afzonderlijke stemming kan eisen over een of meer onderdelen van de jaarrekening die hij aanwijst; 

Dat in dat geval over het geheel pas gestemd wordt na de stemming over een of meer onderdelen die 

aldus zijn aangewezen; de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover 

geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een 

afzonderlijke stemming zijn aangenomen; 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

inzonderheid Titel 2, Hoofdstuk 4 – De jaarrekening; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2016; 

Overwegende dat voor de prioritaire doelstellingen indicatoren werden opgesteld teneinde monitoring 

mogelijk te maken; 

Gelet op het voorliggende document ‘Indicatoren prioritaire doelstellingen’; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de gemeenteraadscommissie financiën d.d. 23 juni 2017; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers in gemeenteraadszitting van 

heden; 

Dit is reeds de derde jaarrekening in het nieuwe BBC systeem zodat we al enige vergelijking kunnen 

maken met de vorige jaren. In elk geval is dit document een bron van informatie. Voorafgaand zou ik 

er willen op wijzen dat in het schema J Actief niet gelijk is aan Passief. Het verschil is echter toe te 

wijzen aan het exploitatieresultaat dat niet toegevoegd werd bij het netto actief. Dit zal uiteraard nog 

aangepast worden, ook in de stukken die naar het toezicht gestuurd worden. 

Inhoudelijkt valt vooral te noteren dat de ontvangsten redelijk stabiel zijn met een stijgende trend 

indien geen rekening gehouden wordt met de Electrabel operatie. Ook heuglijk is te vernemen dat de 

schommelingen in de personenbelasting die door de centrale overheid wordt betaald naar de toekomst 

toe zal weggenomen worden zodat ook daar meer continuiteit zal zijn in de inkomsten. 

De exploitatiekosten zijn redelijk stabiel met een lichte stijging die te wijten is aan de wijzigingen mbt 

de facturatie van de sportclubs van werkingsubsidie naar prijssubsidie. 

Ook de schulden dalen jaar na jaar, onder invloed van de dalende intrestvoeten. 

Tot slotsom kan gesteld worden dat het netto-actief van de gemeente Schoten op 106 mio Euro kan 

geraamd worden, wat overeenstemt met ongeveer 3.000 Euro per inwoner. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 

Sinds het aantreden van deze coalitie is de spaarpot van de gemeente jaar na jaar aangegroeid en hij 

bedraagt nu , volgens de jaarrekening 2016 : 28 miljoen – af gerond. Dit jaar zou deze reserve voor het 

eerst afnemen. Volgens het oorspronkelijk budget met 13 miljoen. Met deze budgetwijziging is dat al 

terug gebracht tot zo’n 8 miljoen. Omdat de de voorziene investeringsuitgaven met een vergelijkbaar 

bedrag dalen . Van 20 naar 15 miljoen. Het verleden heeft geleerd dat ook deze uitgaven wel minder 

zullen bedragen dan nu vermeld. Het zou ons dus niet verwonderen dat de beschikbare liquiditeiten 

ook dit jaar niet of nauwelijks zullen aangesproken worden. 

Men kan natuurlijk verheugd zijn over de beschikking van zoveel liquide middelen. Maar ze vinden 

bijna uitsluitend hun oorzaak door het uitstellen, zelfs afstellen, van geplande investeringen. 
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Is dat wel zo positief? Men houdt het geld dan wel langer bij. Maar in de veronderstelling dat al die 

niet uitgevoerde investeringen nodig en nuttig zijn voor de burger, moet die toch jaren langer wachten 

voor hij het genot ervan kan ervaren. Bovendien zorgt uitstel er voor dat de uiteindelijke prijs zal 

stijgen. Want goederen en diensten worden nooit goedkoper maar altijd duurder in de tijd. 

Uitstel kan natuurlijk aan heirkracht te wijten zijn. Maar hier komt het zo veelvoudig, bijna algemeen, 

voor, dat het wellicht nuttig is kritisch in eigen boezem te kijken. Dat de verantwoordelijke schepen en 

zijn diensten hun werking eens evalueren en zo nodig verbeteren. 

Nu, feiten zijn wat ze zijn. Zelfs indien er een straffe inhaalbeweging komt, teneinde in het 

verkiezingsjaar 2018 een en ander in te huldigen, zelfs dan blijft de schepen van financiën op een berg, 

eventueel heuvel, geld zitten. Geld dat wegens quasi onbestaande rente nauwelijks iets opbrengt. 

Situatie die op middellange termijn niet fundamenteel zal veranderen.  

Men zou dus kunnen overwegen om toch een stuk van de ruime liquiditeiten te gebruiken voor andere 

doeleinden dan voor investeringen in het jaar stillekes. 

Bijvoorbeeld, ik noem maar wat: 

Verminderen of zelfs afschaffen van sommige gemeentelijke pestbelastingen.  

Vervroegd terug betalen van de duurste leningen. 

De frequentie en doeltreffendheid van huisvuil en groenafval ophalen verhogen. 

Extra inspanning voor cultuur, sport, jeugdverenigingen, recreatie, citymarketing ten behoeve van de 

middenstand 

Stimulansen ten bevordering van de aanwerving politie;     enz.enz.  

Natuurlijk pleiten we niet om de gemeentekas drastisch te ontvetten. Een ruime buffer blijft nodig om 

gewapend te zijn tegen uitdagingen van de toekomst . Zoals de pensioenlasten van het personeel, de 

gevolgen van de taxshift voor de inkomsten uit de opcentiemen, de veroudering en verarming van 

bepaalde bevolkinsgroepen.... 

Maar ons oordeel blijft dat met de beschikbare middelen heel wat bijkomende maatregelen kunnen 

genomen worden ten gunste van de Schotenaren. Zonder dat dit het financiële evenwicht in gevaar 

brengt. 

Tenslotte nog dit. Alhoewel wij in principe gekant zijn tegen nieuwe belastingen, begroeten wij met 

instemming de, alsnog bescheiden, retributie op verblijfsvergunningen . De vreemdelingen zullen zich 

immers vlugger geïntegreerd voelen wanneer ze, zoals wij, op alles en nog wat belastingen en 

retributies betalen. 

Wij keuren de jaarrekening 2016 goed en onthouden ons voor de budgetwijziging 2017 en het 

meerjarenplan 14-19. 

Wij danken schepen Paul Valkeniers en onze financiële dienst voor hun uitstekend en grondig werk. 

Beste collega's. Bedankt voor uw aandacht 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 24 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter Gielis, Nadine Van 

Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 
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Artikel 1 

De jaarrekening over het dienstjaar 2016 vast te stellen. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

Akkoord te gaan om een afschrift van dit besluit samen met de vastgestelde jaarrekening binnen de 

twintig dagen over te maken aan de provinciegouverneur. 

 

20. WIJZIGING MJP 14-19/11 EN BW 2017/1 

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, Hoofdstuk III Het Budget; 

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief 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 volgens de beleids- en beheerscyclus; 

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

beheerscyclus; 

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

beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 

en de Budgetten 2015; 

Gelet op de Omzendbrief BB2015/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 

en de Budgetten 2016; 

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 

en de Budgetten 2017; 

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een 

toelichting; 

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 

wijziging nummer 10 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op voorliggend voorstel van wijziging nummer 11 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

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

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 

Budget 2017; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van Budgetwijziging 2017/1; 
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Gelet op de toelichtingsnota d.d. 17 mei 2017 zoals opgesteld door Ilse Marchand, financieel 

coördinator, bij de wijziging Meerjarenplanning 2014-2019/11 en de Budgetwijziging 2017/1; 

Gelet op de aktename van de wijziging nummer 11 van het Meerjarenplan 2014-2019 en de 

Budgetwijziging 2017/1 door het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2017; 

Gelet op het akkoord van de leden van het managementteam op 15 mei 2017; 

Gelet op de bijkomende toelichting door schepen Paul Valkeniers: 

Voor mij zijn de volgende belangrijke wijzigingen te noteren. Het geschatte begrotingsresultaat is 

vervangen door het het effectief resultaat. De niet gebruike budgetten voor investeringen van 2016 

worden overgedragen naar 2017. Ook worden voor 850.000 euro aan budgetten geschrapt omdat ze 

niet meer nodig zullen zijn, door initiële overschatting of simpelweg doordat hun noodzaak wegvalt. 

tot slot zijn er ook 5 mio Euro aan investeringen doorgeschoven naar de toekomst. Dit is zonder meer 

te danken aan onze Beleidsmanager Grondgebiedzaken, Tom Daelemans. Hij heeft ondanks zijn korte 

inwerkperiode al zijn meerwaarde voor onze administratie bewezen. 

Hij heeft orde gebracht in de grote plannen die we hebben enerzijds en het tempo van uitvoering dat 

haalbaar is. 

Uiteraard is het het ook belangrijk te weten dat we, buiten alle normale verschuivingen , ook alles wat 

we weten over belastingen, responsabiliteitsbijdrage enz. meegenomen hebben. 

Daarbij heeft de toekomstige pensioenlast onze bijzonder aandacht heeft. De Ethias studie geeft aan 

dat dit in de periode 2025-2035 de pensioenlast een bijkomende kost tot 1 mio Euro zou betekenen 

voor Schoten. De schattingen tot 2019 geven aan dat dit zou gaan tot  750.000 Euro. In onze budgetten 

wordt nadien dit bedrag op constant 750.000 Euro gehouden bij gebrek aan concretere schattingen. 

Daarom is aan Belfius de opdracht gegeven om een nieuwe schatting te maken. Deze zullen we dan 

verwerken in de begroting van 2018. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

In antwoord op de tussenkomst van Kurt Vermeiren ivm de tussenkomst van consultant Q&A in de 

totstandkoming van de jaarrekening kan ik enkel stellen dat we goede mensen in huis hebben , maar 

dat de laatste stap nemen naar de jaarrekening het niet verkeerd is om tegen een betrekkelijk lage kost 

ons te laten voorzien van gespecialiseerd advies. Vergelijk het met juridisch advies waar we ook 

beschikken over een uitstekend eerstelijnsadvies in de administratie maar voor gespecialiseerde 

materie toch beroep doen op externe juristen. 

Aan raadslid Ghislaine Peleman zou ik willen antwoorden op haar interventie tijdens het vorige punt 

van de vergadering dat echter betrekking heeft op dit punt van de vergadering dat we nog heel wat 

initiatieven te nemen hebben , dat we ambitieus zijn , we niet aan aankondigingspolitiek doen, we ook 

bijgeleerd hebben over de voorbije jaren en dat er nu eenmaal wat meer tijd nodig is om een aantal 

zaken uit te voeren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Vooreerst ook onze appreciatie voor het voorbereidend werk en de toelichting van de betrokken 

diensten. 

Opvallend in deze documenten is dat een aantal investeringen verder in de tijd gespreid worden. Op 

zich wel wat realistischer naar uitvoering maar eigenlijk een spijtige zaak. Het zal dus ook langer 

duren voor we bijkomende en voor ons noodzakelijke investeringen kunnen starten.   

Uiteraard heeft dit uitstel een aantal pertinente oorzaken maar toch kunnen we gerust stellen dat het 

opmaken en plannen van investeringen onzinnig is als ook niet van in het begin de nodige 

randvoorwaarden bekeken worden. Is er voldoende personeel om dit uit te voeren, kunnen we sneller 

personeel inschakelen, laat de wetgeving snelle uitvoering toe, zijn onze betrokken Schepenen 

voldoende bekend met de materie  enz. Een ambitieus investeringsplan zonder een duidelijk en 

volledig projectplan is gedoemd om voor een deel te mislukken en dat is hier duidelijk gebeurd. 
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Reden te meer om nu reeds maatregelen te gaan nemen om naar de toekomst sneller en beter te kunnen 

gaan. Een goede extra projectmanager aanwerven, extra hulp op dienst ruimtelijke ordening 

inschakelen, … . Van dergelijke extra investeringen is in deze meerjarenplanning te weinig  zichtbaar 

dus zal het blijven “te traag” gaan tenzij men in de begroting en budget 2018 hier gaat bijsturen. 

Ondanks dat de invulling van het meerjarenplan voor een deel wat realistischer is geworden en we 

daardoor beter weten waar we aan toe zijn zullen we dit niet goedkeuren. Dit omdat het uiteraard 

gebaseerd is op het budget van 2016 dat we niet goedgekeurd hebben omdat er een overbodige 

belastingvermindering werd toegekend terwijl er massa’s ‘to do’s’ op de plank liggen om van Schoten 

een betere, groenere en socialere gemeente te maken. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Er wordt een budgetwijziging gevraagd van Euro 36.000 voor het onthaal terwijl men wel al bezig is 

aan de werken. Op blz 29 is er sprake van een budget voor de begraafplaats inzake het kunstwerk met 

de benaming : behandeling en herplaatsen van de vlinderzuil. Wat is hier de bedoeling. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

We moeten het antwoord schuldig blijven, we zullen dit aan de betrokken ambtenaar vragen die 

momenteel echter met verlof is. 

Gelet op de tussenkomst van Kurt Vermeiren; 

We zullen dit punt niet goedkeuren en daarbij nog een extra bemerking: kunnen er voor de 

responsabiliseringsbijdrage afzonderlijke bestemde gelden opgehaald worden? 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Het antwoord is vrij simpel. Onze financieel beheerder en ikzelf zijn het eens dat dit geen goede 

werkwijze zou zijn. De beste manier om ons hiertegen te wapenen is onze exploitatie onder controle 

houden en een buffer naar de toekomst te houden. Dit laatste is trouwens ook de reden waarom we 

slechts tot een beperkte belastingsvermindering zijn overgegaan eerder in het jaar. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 20 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen, 3 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Ann Pycke, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Walter Brat, 

Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, 

Veerle Deparcq, 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. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging nummer 11 van het Meerjarenplan 2014-2019. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2017/1. 

 

21. JAARREKENING 2016 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV 

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 september 2004 houdende goedkeuring van het 

samenwerkingsakkoord en het huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Sportregio 

Antwerpse Kempen; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 april 2015 houdende goedkeuring van het vernieuwde 

samenwerkingsakkoord en het vernieuwde huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging 

Sportregio Antwerpse Kempen; 

Gelet op artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 

vereniging “Sportregio Antwerpse Kempen” luidende als volgt: 

“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan 

de participerende gemeenten en provincie worden overgemaakt uiterlijk binnen de zes maanden na 

afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten ze goedkeurt. 

Indien de gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is de jaarrekening 

goedgekeurd. 

Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de 

realisatie van de doelstelling van de vereniging.”; 

Gelet op het voorliggende werkingsverslag 2016 van de ILV Sportregio Antwerpse Kempen, 

houdende ondermeer ook de resultatenrekening 2016 en de balans 2016; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

er staat in het overzicht van bijdragen wel wat de gemeentelijke bijdragen in totaal zijn: 10138 euro, 

maar niet wat welke gemeente bijdraagt. Is dit voor elke gemeente hetzelfde? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block : 

Ik dacht dat de verhouding 60/40 waarbij 40 % voor Schoten is. Ik ga het nog eens laten nakijken 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de resultatenrekening 2016 en de balans 2016 van de Interlokale 

Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen. 

 

22. AGBS - MEERJARENPLAN 2014-2019 - WIJZIGING 6 

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 artikel 243 van het gemeentedecreet betreffende het opstellen van een meerjarenplan en een 

budget; 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids– en 

beheerscyclus van de gemeenten en latere wijzigingen; 
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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 het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 

wijziging nummer 5 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 6 van de meerjarenplanning 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 27 april 2017 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Schoten houdende vaststelling van de wijziging 6 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Ik kan het niet laten om het op dit forum ook nog eens te zeggen. De oprichting van het AGBS en de 

wijzigende wetgeving waardoor we het ons steeds moeilijker maken, denk maar aan de te zotte 

factureringen naar de sportclubs, bevestigen nogmaals dat het principe de staat bedriegt zichzelf 

dringend dient te worden verlaten. Constructies opzetten om BTW te recupereren blijft te gek en is 

alleen goed voor de consultancybedrijven.  

Dus leden van de meerderheid en de oppositie blijf actief jullie afgevaardigden op federaal en 

regionaal niveau aanschrijven om dergelijke constructies terug uit de wereld te helpen. Dit creëert 

alleen maar onduidelijkheid, ingewikkeldheid en is een aanfluiting voor het democratisch systeem. 

Vermits ondertussen de sporthal Eksterdreef er al meer dan 10 jaar staat en de BTW afschrijving na 

15j verloopt is het stilaan ook tijd om te bekijken wanneer en hoe we het AGBS kunnen stopzetten 

zonder dat dit de gemeente teveel geld kost. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik steun principieel uw standpunt, we hebben de hogere regionen er meermaals op gewezen. Zelf 

vinden we het positief dat de onderwijsfaciliteiten die we in onze gebouwen, Gelmelenstraat 1, 

Gelmelenhof en Marktgebouwen, aanleiding geven tot 6% btw, wat toelaat om terug meer 

investeringen te doen. 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan wijziging 6 aan het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Schoten. 

 

23. AGBS - BUDGETWIJZIGING 2017-1 

De raad, 

Gelet op artikel 243 van het Gemeentedecreet betreffende het opstellen van een meerjarenplan en een 

budget; 

Gelet op het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (Meerjarenplan 

2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

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

beheerscyclus; 

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

beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2015/2 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 het Budget 2016 werd vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Schoten op 26 november 2015; 

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 

budget 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 27 april 2017 van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Schoten houdende vaststelling van de budgetwijziging 2017-1; 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de budgetwijziging 2017/1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

 

24. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF 

VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN 

INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF (ZGN. A-

KAART) 

Raadslid Eric De Swaef verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 §3 dat 

bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies; 

Gelet op de aanpassing van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 

verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 2017; 

Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten 

retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het 

maximumbedrag bedoeld in artikel 2, §2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 

betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 

2017. Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2017 en voert hogervermelde wet uit; 

Overwegende dat op dit ogenblik de enige extra gemeentelijke belastingen verbonden aan de 

aflevering van de A-kaart gelijk zijn aan die van het afleveren van een Belgisch identiteitsdocument, 

namelijk de zuivere kostprijs vermeerderd met 4,30 euro. Dit bedrag volstaat niet om de 

administratieve kosten te dekken van een dergelijke verlenging en de verschillende stappen die de 

gemeente dient te doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling te kunnen afleveren. Dat 

blijkt uit de meting van de administratieve lasten voor de gemeenten omtrent de aanvragen tot 

verlenging van het verblijf van een vreemdeling dewelke werd uitgevoerd door het meetbureau van de 

Dienst Administratieve Vereenvoudiging 5DAV) en plaatsvond tussen juli 2015 en september 2015. 

Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke 

verlenging en welke verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de 

documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Hieruit bleek dat de administratieve 

afhandeling door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf dan voor de andere verblijfsvergunningen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt 

op 50,00 euro; 

Overwegende dat niet begeleide minderjarigen geen financiële draagkracht hebben is het redelijk 

aanvaardbaar dat zij van de retributie vrijgesteld worden; 

Overwegende dat de werklast bij vernieuwing of vervanging van een A-kaart (verlies of diefstal) lager 

ligt dan bij een verlenging is het redelijk aanvaardbaar dat hiervoor een verminderd tarief wordt 

aangerekend voor verlies en vrijstelling wordt verleend ingeval van diefstal; 



 GR 01.06.2017 222 

Overwegende dat de werklast bij verlenging van een A-kaart aan minderjarigen lager ligt dan bij 

meerderjarigen (zij volgen meestal het verblijf van de ouders) is het redelijk aanvaardbaar dat hiervoor 

een verminderd tarief wordt aangerekend; 

Overwegende dat het in alle andere gevallen redelijk aanvaardbaar is om het tarief op 50,00 euro vast 

te stellen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2017; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ging deze meerderheid niet voor net minder belastingen? Toch vinden we het een goede zaak dat de 

vreemdelingen die financieel zwak staan, vrijgesteld zijn van deze taks. 

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, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 

Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter 

Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Met ingang van 1 juli 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

gevestigd voor vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘Bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’ (i.e. de zogenaamde A-kaart). 

Artikel 2 

De retributie kan slechts eenmaal per jaar geïnd worden. Ze bedraagt: 

* 50,00 euro per persoon voor meerderjarigen 

* 25,00 euro voor minderjarigen die geen niet-begeleide minderjarige vluchteling zijn 

In geval van verlies van de A-kaart en mits voorlegging van het bewijs van aangifte bij de politie is 

een retributie verschuldigd van 10,00 euro voor het vernieuwen of vervangen van de verloren A-kaart. 

In geval van diefstal van de A-kaart en mits voorlegging van het bewijs van aangifte bij de politie 

wordt de retributie niet aangerekend. 

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen worden eveneens vrijgesteld van de retributie. 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt ingevorderd op het ogenblik van de aanvraag. 

Ze wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs, afgegeven door de bevoegde 

ambtenaar, dat op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet vertoond worden. De retributie 

is niet terugbetaalbaar. 

Artikel 4 

Art. 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 5 

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

Gemeentedecreet. 

 



 GR 01.06.2017 223 

Artikel 6 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur. 

 

25. BELASTING OP DE 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 15 december 2016; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2017 om de 

tariefverminderingen voor de diverse spoedprocedures, zoals vermeld in de brief van de FOD 

Binnenlandse Zaken d.d. 6 september 2016 met referentie III/32/3335/16, door te voeren vanaf 1 juli 

2017 ingevolge de veralgemening van het elektronisch basisdocument waarbij het papieren 

basisdocument niet meer dient opgehaald te worden door een koerier, maar de aanvraag elektronisch 

verzonden wordt naar de productiefirma;   

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2017 om het tarief 

van de gemeentebelasting voor die diverse spoedprocedures op 3,00 euro te behouden;  

Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 

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, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 

Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter 

Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 december 2016 houdende goedkeuring 

van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, in te trekken op datum van 1 juli 

2017. 

Artikel 2 

Met ingang van 1 juli 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 
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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 

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 

 milieuvergunningdecreet: 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. 79,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro   

 gemeentebelasting 

c. 120,00 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro  

 gemeentebelasting 

d. 90,00 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 
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b. 79,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro   

 gemeentebelasting 

c. 120,00 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. 79,00 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. 79,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro   

 gemeentebelasting 

c. 120,00 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro  

 gemeentebelasting 

d. 90,00 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 

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 
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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. 

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. 
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26. UITBREIDING BEHEERSOVERDRACHT AAN IGEAN DIENSTVERLENING 

NIEUW RECYCLAGEPARK 

Raadslid Eric De Swaef vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

Raadslid Pieter Gielis verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 

en afvalstoffen, kortweg het Materialendecreet genoemd; 

Overwegende dat de gemeenten bevoegd zijn voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk 

afval, waarbij het hier zowel gaat om een selectieve inzameling huis-aan-huis als via het 

recyclagepark; 

Gelet op het uitvoeringsplan "Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2016-2021" 

dat het beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk 

afval; 

Overwegende dat voornoemd uitvoeringsplan eveneens het algemeen kader vormt voor de werking en 

exploitatie van een recyclagepark; 

Overwegende dat de gemeente Schoten reeds geruime tijd een recyclagepark heeft, gelegen aan de 

Sluizenstraat 123; 

Overwegende dat de gemeente Schoten het recyclagepark zelf exploiteert; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Schoten bij Igean dienstverlening; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 waarmee aan Igean 

beheersoverdracht werd gedaan voor de herinrichting van het recyclagepark voor het invoeren van 

diftar met weging; 

Overwegende dat het huidige recyclagepark zal verdwijnen ten gunste van de oprichting van een 

volledig nieuwe dienst der werken en dit in het kader van het lopende project PPS- Weytschot - DDW 

- Oud stort; 

Overwegende dat de gemeente Schoten het perceel aan de Sluizenstraat achter het huidige 

recyclagepark (de vroegere site van erfpachter Van Gansewinkel), kadastraal gekend als 1ste afdeling, 

sectie D, nr.544B, terug volledig ter beschikking heeft en in het kader van het hogervermelde project 

PPS aldaar een nieuw recyclagepark wenst in te richten; 

Overwegende dat de gemeente Schoten tevreden is over de samenwerking met Igean, overeenkomstig 

het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 inzake de herinrichting van het recyclagepark 

(invoering van diftar met weging); 

Overwegende dat Igean dienstverlening een ruime ervaring heeft opgebouwd met betrekking tot de 

bouw en de herinrichting van recyclageparken; 

Overwegende dat Igean dienstverlening volgens een overlegmodel werkt waarbij de gemeente in elke 

fase van het project betrokken wordt; 

Overwegende dat de gemeente daarom de projectregie voor de bouw van een nieuw recyclagepark 

gelegen aan de Sluizenstraat, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nr. 544B, aan Igean 

dienstverlening wenst te geven; 

Overwegende dat deze opdracht onder andere het volgende omvat: 

• het ontwerpen van een recyclagepark op het betreffende perceel 

• het bouwrijp maken van het perceel 

• de opmaak en de uitvoering van de subsidiedossiers 
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• het opmaken en indienen van de noodzakelijke vergunningsaanvragen 

• het organiseren van de overheidsopdracht 

• de werken opvolgen 

• de vorderingsstaten controleren; 

Overwegende dat in het budget 2017 onder registratiesleutel 22007000-030901 "Definitieve 

herinrichting containerpark inclusief erelonen": 1.000.000,00 euro wordt voorzien; 

Overwegende dat de dienstverlening van Igean om een nieuw recyclagepark te bouwen en in te richten 

tegen kostprijs zal gerealiseerd worden en dus enkel de werkelijke prestaties worden aangerekend; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2017; 

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, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De beheersoverdracht van de gemeente Schoten aan Igean dienstverlening tijdelijk uit te breiden met 

de projectregie voor de bouw van een nieuw recyclagepark op het perceel aan de Sluizenstraat, 

kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nr. 544B. 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid. 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan Igean milieu & veiligheid te bezorgen. 

 

27. OVEREENKOMST DE KRINGWINKEL ANTWERPEN VZW 

Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op art. 42 § 1 en § 2 van het Gemeentedecreet omtrent de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM 

(VLAREG van 16.09.2016); 

Gelet op het principe van “de ladder van Lansink” waarbij recuperatie en recyclage prioriteit krijgen 

boven verbranding of storten, inzonderheid de promotie van circulaire economie en 

grondstoffenbesparing; 

Gelet op de sociale context van kringloopwinkels, zowel voor de bevolking als voor de realisatie van 

een markconforme sociale werkplaats; 

Gelet op de nood aan een Kringwinkel in Schoten om deze principes te kunnen halen; 

Gelet het feit dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de Kringwinkel Antwerpen en de gemeente 

Schoten d.d. 05.05.2014 inmiddels verouderd is en er nood was aan een actualisatie; 

Gelet op de goedkeuring van de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst gemeente Schoten en de 

Kringwinkel Antwerpen vzw door het college van burgemeester en schepenen d.d. 09.05.2017; 
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Gelet op art.159 § 1 van het Gemeentedecreet omtrent het budgethouderschap van het college van 

burgemeester en schepenen; 

Gelet op de toelichting d.d. 4 mei 2017 van Dirk Vercammen, milieuambtenaar; 

Gelet op het collegebesluit, d.d. 9 mei 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Gaat de kringwinkel akkoord gaan, of moeten gaan? Gaat dit leiden tot een minder vlotte werking van 

de kringwinkel, terwijl expliciet wordt gezegd dat die zorgt voor minder afval? 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert: 

De samenwerking is goed, de hoeveelheid binnengebrachte goederen stijgt. Met d everhuis naar de 

vroegere Aldi locatie gaat de Kringwinkel nog over een grotere locatie beschikken die ook beter 

bereikbaar is. 

Ik heb daar nog twee vragen bij. Kan de Kringwinkel hier in Schoten een opendeurdag- of weekend 

organiseren? Kan er een bezoek aan de kringwinkel in Antwerpen geregeld worden voor GR- en 

OCMW leden en geinteresseerde personeelsleden? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

De vraag is of er voldoende interesse is om deel te nemen aan zo'n bezoek. In het verleden hebben we 

zo al een bezoek moeten afzeggen omdat de interesse heel beperkt was. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Walter Brat: 

De kringwinkel in Antwerpen neemt ook deel aan de open bedrijvendag. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik vraag aan de secretaris wat mogelijk is in dat verband. 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te geven aan het Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst tussen het 

kringloopcentrum De Kringwinkel Antwerpen vzw gevestigd te Antwerpen-Merksem, Deurnsebaan 

52 (BE0442.423.037), vertegenwoordigd door Danny Vercauteren, directeur, en de gemeente Schoten. 

Artikel 2 

De overeenkomst en alle voorgaande afspraken en overeenkomsten vervallen met ingang van de 

startdatum van de nieuwe overeenkomst met de Kringwinkel. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het afsluiten van de overeenkomst. 

Deze wordt opgesteld in drie exemplaren te Schoten, waarvan één exemplaar wordt overgemaakt aan 

OVAM, Stationstraat 110 te 2800 Mechelen. 
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Overeenkomst tussen de gemeente Schoten 

 

en 

 

De Kringwinkel Antwerpen vzw 

 

Tussen: 

 

De gemeente Schoten, Verbertstraat 3 – 2900 Schoten 

 

Vertegenwoordigd door ……………………,  

in uitvoering van een besluit van het College van burgemeester en schepenen/de gemeenteraad de dato 

………… 

 

Hierna genoemd “de gemeente”, 

 

enerzijds, 

 

en: 

 

het kringloopcentrum De Kringwinkel Antwerpen vzw gevestigd te Deurnsebaan 52 - 2170 

Antwerpen-Merksem (BE0442.423.037), vertegenwoordigd door Danny Vercauteren, directeur. 

 

hierna genoemd “het kringloopcentrum”, 

 

anderzijds, 

 

wordt overeengekomen hetgeen volgt: 

 

Artikel 1. Juridisch kader 

 

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval 

en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM. Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 september 2016. Dit 

uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord 

beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval 

van kleine ondernemingen'. 

 

Deze overeenkomst vervangt alle vorige overeenkomsten tussen de partijen aangaande dit onderwerp. 
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Artikel 2. Inhoud van de opdracht 

 

§ 1. Het kringloopcentrum zamelt op het grondgebied van de gemeente huishoudelijke afvalstoffen in 

met het oog op het maximaal producthergebruik ervan. 

Het betreft huishoudelijke afvalstoffen die normaal gezien door de inwoners met de gemeentelijke 

ophaling zouden worden meegegeven. De inzameling van deze huishoudelijke afvalstoffen gebeurt:  

- huis-aan-huis door het kringloopcentrum op telefonische oproep; 

- via de brengmethode rechtstreeks door de inwoners bij de Kringwinkel.  

- als de gemeente een container of opslagplaats voor herbruikbare goederen voorziet op haar 

recyclagepark zal het kringloopcentrum de herbruikbare goederen daar inzamelen.  

De inzameling is gratis voor de inwoners van de gemeente. Dit geldt niet voor de inboedelservice 

waarbij aan de inwoners een vergoeding kan gevraagd worden voor het demonteren van meubels, het 

verhuizen via trap en ladderlift en het verwijderen van afval. Derhalve maakt de inboedelservice geen 

voorwerp uit van deze overeenkomst en is deze volledig ten laste van de aanvrager. 

 

§ 2. Het kringloopcentrum heeft het recht om aangeboden huishoudelijke afvalstoffen te weigeren 

indien deze niet herbruikbaar zijn. 

 

Artikel 3. Wederzijdse doorverwijzing 

 

§ 1. De gemeente vermeldt in haar sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent het gemeentelijk 

afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om herbruikbare goederen rechtstreeks bij 

het kringloopcentrum of het recyclagepark aan te leveren, of op te laten halen door het 

kringloopcentrum. 

De gemeente zal bij aanmelding van grofvuil door de inwoners, zoveel mogelijk de inwoners 

doorverwijzen naar het kringloopcentrum indien het gaat om herbruikbare goederen. 

 

§ 2. Het kringloopcentrum zal bij aanmelding van niet-herbruikbare goederen de inwoners 

doorverwijzen naar de gemeentelijke ophaaldiensten (huisvuil, grofvuil) of naar het recyclagepark 

(grofvuil). Het kringloopcentrum beschikt over de correcte gegevens om deze informatie aan de 

inwoners te kunnen verschaffen. 

 

Artikel 4. Sensibilisering en promotie 

 

§ 1. De gemeente geeft het kringloopcentrum de mogelijkheid om regelmatig informatie te verstrekken 

via de gemeentelijke informatiekanalen. Minstens de volgende informatiekanalen worden ter 

beschikking gesteld: 

 Het gemeentelijk infoblad met een minimumfrequentie van 4 keer per jaar; 

 De afvalkalender/ophaalkalender met een minimumfrequentie van 1 keer per jaar; 

 Informatiestands en affichageplaatsen op zichtbare en voor het publiek toegankelijke plaatsen: 

op het recyclagepark, bij de container/opslagplaats voor herbruikbare goederen, in de gemeentelijke 

bibliotheek, op de milieudienst; 

 De digitale communicatie van de gemeente; 
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 In het welkomstpakket van de gemeente voor nieuwe inwoners. 

 

Via deze informatiekanalen kan het kringloopcentrum zowel haar inzamel- als winkelactiviteiten 

kenbaar maken. 

 

§ 2. Het kringloopcentrum verbindt er zich toe om in de Kringwinkel een informatiestand te voorzien 

ten behoeve van de sensibilisering- en informatiecampagnes van de gemeente met betrekking tot onder 

meer haar gemeentelijk afvalstoffenbeleid (ophaalkalender, recyclagepark, stimuleren van het 

thuiscomputeren, enz…). 

 

Artikel 5. Restfractie van het kringloopcentrum 

 

Met de restfractie van het kringloopcentrum wordt bedoeld: het afval dat door het kringloopcentrum 

niet verkocht (producthergebruik) of naar de recuperatiesector (recyclage) kan worden doorgestuurd. 

 

Voor de verwijdering van de restfractie, worden de volgende afspraken gemaakt: de kosten die hier uit 

voortvloeien worden opgenomen in de tonnagevergoeding. 

 

Artikel 6. Vergoeding  

 

§ 1. Voor de berekening van de ingezamelde goederen wordt door het kringloopcentrum elke 

ontvangst van goederen geregistreerd in de beheersoftware (software gevalideerd voor de sector door 

OVAM). Deze registratie geeft het aantal en de omschrijving van de opgehaalde huishoudelijke 

afvalstoffen weer zoals beschreven in artikel 2. 

De berekening naar gewichten gebeurt op basis van de door OVAM ter beschikking gestelde 

gewichtstabellen. 

De vergoeding wordt maandelijks berekend. 

 

§ 2. Het kringloopcentrum ontvangt vanwege de gemeente een vergoeding per ingezamelde kg. 

Voor het berekenen van de ingezamelde hoeveelheid goederen hanteert het Kringloopcentrum de door 

OVAM ter beschikking gestelde tabellen. 

Het bedrag van de tonnagevergoeding voor herbruikbare goederen, ingezameld in de gemeente, 

exclusief afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), bedraagt 0,2020 €/kg. (excl. 6 % 

BTW) 

 

De transportvergoeding voor afvalstromen die vallen onder een aanvaardingsplicht, zoals bedoeld in 

VLAREA, meer bepaald wit- en bruingoed (AEEA), bedraagt 0,1587 €/kg. (excl. 6 % BTW) Voor 

AEEA gebracht door particulieren wordt geen vergoeding aangerekend. 

Dit tot het moment dat er nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten met het beheersorganisme 

(bijvoorbeeld Recupel over wit- en bruingoed (AEEA)) en deze aanleiding geven deze vergoeding te 

herzien. 
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§ 3. Deze tonnagevergoeding wordt telkens vastgelegd voor de periode van één (1) jaar en kan 

jaarlijks bij het begin van het nieuwe kalenderjaar via onderstaande formule herzien worden. De eerste 

herziening zal gebeuren op 01/01/2018. 

 

 

met: P(a) de aangepaste tonnagevergoeding 

P(b) de tonnagevergoeding 

I het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindexcijfer), zoals opgesteld door het 

Ministerie van Economische Zaken (basis 1996 = 100, cf. BS 31/01/1998), dat geldt voor de 

kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden; 

 

i hetzelfde indexcijfer, doch berekend voor de kalendermaand die voorafgaat aan het jaar 

waarop de prijsherziening betrekking heeft; 

indien (i / I) kleiner is dan 1, wordt dit op 1 gebracht. 

  

Uitgezonderd de prijzen worden de uitkomsten, verhoudingen, ... enz. herleid tot een decimaal getal 

met ten hoogste 4 decimalen, waarvan de vierde met één vermeerderd wordt indien het vijfde gelijk of 

groter is dan vijf. 

 

§ 4. Voor het kalenderjaar 2017 wordt het jaarbedrag van de facturatie aan de gemeente Schoten in het 

kader van deze overeenkomst geplafonneerd op 100.000,00 EUR exclusief BTW (d.i. 106.000,00 

EUR incl. 6% BTW). Dit plafond wordt jaarlijks herzien volgens de formule zoals hierboven onder 

art.6 §3 vermeld is. 

Indien er redenen zijn om dit plafond op een andere wijze aan te passen zullen beide partijen in 

overleg naar een nieuw plafond gaan. Beide partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om hierover 

op een redelijke en constructieve manier te onderhandelen. Hiervoor wordt tijdig het nodig overleg 

opgestart; teneinde voor 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het kalenderjaar met het nieuwe 

plafond, een nieuw contract of addendum voor te leggen ter ondertekening aan de partijen. 

 

Artikel 7. Betaling 

 

De vergoeding wordt toegekend en uitbetaald na voorlegging van het maandtotaal en, indien gewenst 

door de gemeente, na voorlegging van de print-outs van de registraties. 

Deze gegevens, het maandtotaal en eventueel de print-outs van de registraties worden binnen de 14 

dagen na het verstrijken van elke maand door het kringloopcentrum aan de gemeente ter beschikking 

gesteld. 

De gemeente betaalt de vergoeding uit na goedkeuring van de maandstaat en uiterlijk dertig dagen na 

factuurdatum door storting op het rekeningnummer BE48 0682 1104 2927. 

 

Artikel 8. Toezicht 

 

De betrokken diensten van de gemeente oefenen toezicht uit op de naleving van deze overeenkomst. 

Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen gegevens met 

betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.  
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Artikel 9. Duur 

 

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 juni 2017 en kan door beide 

partijen jaarlijks opgezegd worden mits in acht name van een opzegtermijn van 6 maanden.  

 

De goederen die door het kringloopcentrum al voor de aanvang van de overeenkomst werden 

ingezameld in de gemeente zullen voor de periode januari 2017 tot en met mei 2017 maandelijks 

onder de voorwaarden van deze overeenkomst worden gefactureerd aan de gemeente. 

 

Artikel 10. Privacy 

 

Alle betrokken partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens, de privacywet genoemd, na te leven, evenals de minimale veiligheidsnormen 

die door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer worden opgelegd.   

 

  http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/01.01.04.05-

referentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_van_persoonsgegevens.pdf 

 

Artikel 11. Slotbepaling 

 

§ 1. Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren te Schoten op ……………………. en wordt 

ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te 

hebben ontvangen. 

 

§ 2. Eén ondertekend exemplaar wordt aan de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, ter 

informatie toegestuurd. 

 

 

Voor de gemeente Voor het kringloopcentrum 

 

……………………. Directeur 

 

…………………….    Danny Vercauteren 
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28. GAMWD: GEBRUIK DIGITAAL BORD 

Raadslid Juan Leysen verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op de missie van de Gemeentelijke Academie Muziek, Woord en Dans om kwaliteitsvol 

eigentijds deeltijds kunstonderwijs te bieden aan de bevolking; 

Gelet op de pedagogische meerwaarde van audiovisuele ondersteuning door middel van een digitaal 

schoolbord voor de lessen aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans; 

Gelet op het voorstel van Lisbeth Wolfs, directeur GAMWD, en Hans Cornelis, ICT-coördinator 

GAMWD, tot gezamenlijk gebruik van een digitaal schoolbord in overeenkomst met vzw 

Openluchtscholen Sint-Ludgardis; 

Overwegende dat dit voorstel een eenmalige gebruiksvergoeding, zijnde € 1.881,695 excl. btw of  

€ 2.276,85 incl. 21 % btw, zou inhouden voor de gemeente; 

Overwegende dat deze uitgave door middel van een budgetverschuiving van 1/6/1/1/61609000/082001 

(saldo 2.737,89 euro) naar 2/6/2/3/64932040/082001 zou kunnen gerealiseerd worden; 

Gelet op het collegebesluit van 7 maart 2017 houdende akkoord met het opstellen van een ontwerp-

gebruiksovereenkomst die het gezamenlijk gebruik van het digitaal bord beschrijft; 

Gelet op het collegebesluit van 28 maart 2017 houdende akkoord met de voorgestelde 

gebruiksovereenkomst; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017 houdende verdaging van het punt naar een latere 

vergadering omwille van de vele onduidelijkheden met betrekking tot de voorgestelde overeenkomst; 

Gelet op het e-mailbericht van Thomas Sels, stafmedewerker GAMWD, houdende uitgebreide 

motivatie om de overeenkomst te behouden; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met volgende gebruiksovereenkomst tussen Openluchtscholen Sint-Ludgardis en 

GAMWD voor het gezamenlijk gebruik van een digitaal schoolbord in het lokaal van Sint-Ludgardis 

dat door de GAMWD gehuurd wordt: 

Gebruiksovereenkomst 

Tussen vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis, Sint-Maria-ten-Boslei 10, 2900 Schoten, 

vertegenwoordigd door Anouck Verstraeten, directie, 

hierna Sint-Ludgardis Openluchtschool genoemd, 

en 

het gemeentebestuur van schoten, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer 

Maarten De Veuster, burgemeester en de heer Rony Lejaeghere, waarnemend gemeentesecretaris. 
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hierna de gebruiker genoemd, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Onderwerp en gebruiksmodaliteiten 

Art. 1.- De Sint-Ludgardis Openluchtschool geeft de gebruiker een digitaal schoolbord (inclusief 

projector en geluidsinstallatie) in gebruik voor het geven van collectieve lessen van de gemeentelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

Art. 2- Dit digitaal schoolbord en bijhorend materieel wordt gebruikt tijdens de lessen. De lessen zijn 

beschreven in de gebruiksovereenkomst van de lokalen tussen Sint-Ludgardis Openluchtschool en 

gemeente Schoten. 

Duurtijd 

Art. 3- Deze overeenkomst wordt afgesloten vanaf de datum van aankoop van het digitaal schoolbord 

en wordt stilzwijgend verlengd. 

Gebruiksvergoeding 

Art. 4- De gebruiker betaalt een eenmalige gebruiksvergoeding van €2.276,85 incl. 21 % btw, op 

basis van volgende berekening: 

Aankoopprijs / 2 

€4 553,70 incl. btw / 2 = €2.276,85 

Sint-Ludgardis Openluchtschool stuurt hiervoor een factuur aan de gemeente Schoten voor betaling 

van deze gebruiksvergoeding. 

Plichten van de gebruiker 

Art. 5- De gebruiker verbindt zich ertoe over het materieel te waken als een goede huisvader. 

Plichten van Sint-Ludgardis Openluchtschool 

Art. 6- De kosten voor onderdelen of reparatie worden gelijk verdeeld onder Sint-Ludgardis 

Openluchtschool en de gebruiker. 

Art. 7- Het bord wordt verzekerd met afstand van verhaal. 

Opzeg en beëindiging gebruiksovereenkomst 

Art. 8- 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. 9- Opzegging is enkel mogelijk wanneer het materiaal na overleg tussen beide partijen wordt 

afgeschreven.  

 

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Schoten op   in twee originele exemplaren. 

Namens Sint-Ludgardis Openluchtschool Namens de gemeente 

De directeur De burgemeester De waarnemend gemeentesecretaris 

 

Anouck Verstraeten Maarten De Veuster      Rony Lejaeghere 
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29. PROEFPROJECT BEWAKINGSCAMERA ZOMERTENT GEMEENTEPARK 

De raad, 

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 

een camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en gebruik van 

bewakingscamera’s; 

Gelet op het KB van 21 augustus 2009 tot wijziging van het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling 

van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s, waarbij het toegestaan wordt dat de gemeenteraad een positief advies 

geeft om, in een perimeter die groot genoeg is, gebruik te maken van vaste of verplaatsbare camera's 

om een bepaald fenomeen goed te kunnen opvolgen; 

Gelet op de juridische nota nr. 2007.2 van 20 januari 2010 betreffende de wet tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van de commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, waarbij de verplaatsbare bewakingscamera als een vaste bewakingscamera 

wordt beschouwd; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011 houdende wijziging van de ministeriële 

omzendbrief van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s; 

Gelet op het KB van 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn 

om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera’s die in niet-besloten plaatsen 

geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen; 

Overwegende dat de gemeente- en politiediensten regelmatig klachten van allerhande vormen 

ontvangen; 

Overwegende dat het in dienst nemen van een vaste bewakingscamera in niet-besloten plaatsen in 

Schoten een extra technisch hulpmiddel biedt aan de politiediensten om deze problematiek aan te 

pakken; 

Overwegende dat cameratoezicht als afschrikmiddel voor potentiële daders gebruikt wordt; 

Overwegende dat de beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera’s in een niet-

besloten plaats wordt genomen door de burgemeester; 

Overwegende dat voornoemde beslissing wordt genomen nadat de gemeenteraad van de gemeente 

waar de plaats zich bevindt, een positief advies heeft gegeven;  

Overwegende dat de gemeenteraad zijn advies verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de 

politiezone waar die plaats zich bevindt, te hebben geraadpleegd; 

Gelet op het gunstig advies van 8 februari 2016 van Dirk Lemmens, korpschef lokale politie Schoten; 

Gelet op de conceptnota van 11 februari 2016 betreffende de aankoop, de plaatsing en het gebruik van 

een vaste bewakingscamera in niet-besloten plaatsen, opgesteld door de dienst integrale veiligheid; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 waarbij positief advies werd verleend 

om in 2016 gedurende een proefjaar een vaste bewakingscamera in niet-besloten plaatsen op het 

grondgebied van Schoten te plaatsen; 

Gelet op het evaluatieverslag van 3 mei 2017, opgesteld door commissaris Marc Dom van de lokale 

politie Schoten; 

Overwegende dat tijdens de Scheldeprijs op 6 april 2016 een bewakingscamera werd ingezet; 
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Overwegende dat tijdens de uitvoering hiervan echter technische problemen aan de basis bleken te 

liggen van een niet optimaal functioneren van de bewuste camera; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om opnieuw een testperiode inzake het gebruik van een 

bewakingscamera te voorzien alvorens te overwegen om al dan niet over te gaan tot de aankoop van 

een bewakingscamera; 

Overwegende dat het aangewezen is om een bewakingscamera in het gemeentepark te plaatsen 

volgens de wettelijke voorwaarden (voorzien van pictogrammen), die gebruikt zal worden tijdens nog 

te bepalen zomeractiviteiten in het gemeentepark; 

Overwegende dat hiervoor gebruik gemaakt kan worden van de bewakingscamera die kosteloos ter 

beschikking wordt gesteld door de firma die bewakingsinfrastructuur verkoopt en installeert, onder de 

vorm van sponsoring voor Park Happening Schoten; 

Overwegende dat het een vaste camera betreft, die op een vaste locatie staat tijdens het registreren van 

de beelden maar, indien gewenst, kan verplaatst worden (en op dat moment geen beelden kan 

registreren) zodat verschillende locaties kunnen worden gemonitord; 

Overwegende dat na de zomeractiviteiten een evaluatie over het gebruik van deze bewakingscamera 

kan gebeuren en onderzocht kan worden of de aankoop van een vaste bewakingscamera, mobiel 

inzetbaar, al dan niet aangewezen is; 

Overwegende dat in die omstandigheden een positief advies kan worden verleend; 

Gelet op de toelichting van burgemeester Maarten De Veuster: 

De eerste test was niet voldoende, dus hebben we die niet voortgezet. Nu hebben we de kans om een 

nieuwe test te doen en derhalve vraag ik terug jullie toestemming. 

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 24 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, 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, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Akte te nemen van het gunstig advies van 8 februari 2016 van Dirk Lemmens, korpschef lokale politie 

Schoten. 

Artikel 2 

Positief advies te verlenen om in 2017 gedurende een proefjaar tijdens de zomervakantie een vaste 

bewakingscamera in niet-besloten plaatsen te plaatsen op het grondgebied van Schoten, meer bepaald 

in het gemeentepark van Schoten (Kasteeldreef). 

Artikel 3 

De in artikel 2 positief geadviseerde plaatsing van de vaste bewakingscamera voor beslissing voor te 

leggen aan de burgemeester. 
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30. VOORLOPIGE VASTSTELLING STRAATNAMEN PEERDSBOS 

De raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen, later gewijzigd; 

Gelet op de vraag van de gemeente Brasschaat van 16 januari 2017 tot toekenning van de officiële 

straatnamen aan de wegen in het gemeentepark van Brasschaat, zowel op Schotens als Brasschaats 

grondgebied; 

Gelet op het besluit van 21 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de 

opstart van de procedure straatnaamgeving voor een aantal wegen in het gemeentepark Brasschaat op 

Schotens grondgebied; 

Gelet op het gunstig advies van 24 februari 2017 van de milieudienst tot toekenning van de namen 

Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef, Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, 

Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en Ijsvogeldreef aan een aantal wegen in het 

gemeentepark Brasschaat op Schotens grondgebied (voor ligging zie plan dat in bijlage werd 

toegevoegd); 

Gelet op het gunstig advies van 21 april 2017 van de cultuurraad tot toekenning van de namen 

Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef, Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, 

Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en Ijsvogeldreef aan een aantal wegen in het 

gemeentepark Brasschaat op Schotens grondgebied; 

Gelet op het besluit van 2 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende het 

voorstel tot benoeming van verschillende bospaden op Schotens grondgebied in het gemeentepark van 

Brasschaat; 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voorlopig over te gaan tot aanvaarding van de straatnamen Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef, 

Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en 

Ijsvogeldreef voor verschillende bospaden op Schotens grondgebied in het gemeentepark van 

Brasschaat. 

Artikel 2 

Na publicatie en het voeren van een openbaar onderzoek, over te gaan tot de definitieve vaststelling 

 

31. VOORLOPIGE VASTSTELLING STRAATNAMEN GEMEENTEPARK 

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen, later gewijzigd; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2017 houdende 

het principieel akkoord tot het benoemen van een aantal paden in het gemeentelijk park; 

Gelet op het besluit van 21 maart 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de 

opstart van de procedure straatnaamgeving voor een aantal paden in het gemeentepark Schoten; 

Gelet op het gunstig advies van 23 maart 2017 van de milieudienst tot toekenning van de namen 

Kasteelplein, Kasteelpad, Domeinpad en Speeltuinpad aan een aantal wegen in het gemeentepark 

Schoten (voor ligging zie plan dat in bijlage werd toegevoegd); 

Gelet op de aktename op 18 april 2017 door het college van burgemeester en schepenen van het advies 

van de cultuurraad van Schoten om voor de paden paden Domeinpad en Speeltuinpad respectievelijk 

de alternatieven Sportpad en Vijverpad te gebruiken; 

Gelet op het besluit van 2 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende het 

voorstel tot benoeming van verschillende wegen in het gemeentepark Schoten; 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voorlopig over te gaan tot aanvaarding van de straatnamen Kasteelplein, Kasteelpad, Vijverpad en 

Sportpad voor verschillende wegen in het gemeentepark Schoten. 

Artikel 2 

Na publicatie en het voeren van een openbaar onderzoek, over te gaan tot de definitieve vaststelling. 

 

32. HERZIENING MOBILITEITSPLAN - UITWERKINGSNOTA 

De raad, 

Neemt akte: 

van de uitwerkingsnota + kaartmateriaal n.a.v. de herziening (verbreden / verdiepen) van het 

mobiliteitsplan.  

 

33. DEONTOLOGISCHE CODE MANDATARISSEN 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 41 en 56 aangaande de Deontologische code; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende de vaststelling van de 

Deontologische Code voor gemeente- en OCMW-raadsleden van de gemeente Schoten; 

Gelet op de workshop over gender en seksuele diversiteit die onder leiding van Rainbow Solutions 

doorging op 23 januari 2017; 

Overwegende dat deze niet opgevat werd als een “vrijblijvend” luistermoment, maar een aanzet was 

om binnen de gemeentediensten met genderdiversiteit om te gaan; 
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Gelet op het collegebesluit van 16 mei 2017 houdende akkoord met volgende aanvulling van artikel 7 

van de Deontologische Code van de mandatarissen: 

De gemeente- en OCMW-raadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van 

alle burgers die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, 

huidskleur, sociale stand, nationaliteit, filosofische of religieuze overtuiging, gender en seksuele 

geaardheid, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen; 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met volgende aanvulling aan artikel 7 van de Deontologische Code voor de 

mandatarissen: 

De gemeente- en OCMW-raadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van 

alle burgers die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, 

huidskleur, sociale stand, nationaliteit, filosofische of religieuze overtuiging, gender en seksuele 

geaardheid, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen. 

 

34. AANLEG VAN EEN NIEUW ASLB-BORD, BRANDCENTRALE EN VERLICHTING 

GARAGE BRANDWEERKAZERNE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

Raadslid Kurt Vermeiren verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 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; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg van een nieuw ASLB-bord, brandcentrale en 

verlichting garage brandweerkazerne” een bestek met nr. 17/WVH/05 werd opgesteld door de 

Technische dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 53.335,00 excl. btw of  

€ 64.535,35 incl. 21 % btw; 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode GEM/22100500/0410 (actie 1419/003/007/001/015); 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 1; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

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, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 

Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter 

Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17/WVH/05 en de raming voor de opdracht 

“Aanleg van een nieuw ASLB-bord, brandcentrale en verlichting garage brandweerkazerne”, 

opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 53.335,00 excl. btw of € 64.535,35 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 investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

GEM/22100500/0410 (actie 1419/003/007/001/015). 

Artikel 4 

Het krediet zal verhoogd worden bij de budgetwijziging 1. 
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35. HUUR FEESTVERLICHTING: PLAATSING, ONDERHOUD EN DEMONTEREN 

MOTIEVEN EINDEJAARSPERIODE 2017, 2018, 2019 EN 2020 - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Raadslid Kurt Vermeiren vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 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. 9 mei 2017 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der werken; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “HUUR FEESTVERLICHTING: plaatsen, onderhoud 

en demonteren motieven -  Eindejaarsperiode 2017-2018-2019-2020” een bestek met nr. 17LiV02 

werd opgesteld door de dienst der werken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of  

€ 80.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar; 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden; 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat het budget voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 

budgetcode GEM/61300003/0719 (actie 1419/005/001/005/001) en in het budget van de volgende 

jaren (€ 60.000,00); 

Overwegende dat wordt voorgesteld om bij budgetwijziging BW01/2017 nog extra € 5.000,00 incl. 

btw per jaar bij te voorzien, zodat het totale budget voor 48 maanden € 80.000,00 zal bedragen; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Meer verlichting, bvb. ijspegels aan 't gemeentehuis, zitten we daar echt op te wachten? Ook stel ik me 

vragen bij de verlenging tot 31/1 ipv7/1. Dan is 't geen feestverlichting meer, maar soldenverlichting 
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Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

De kerstverlichting wordt niet vroeger weggehaald omdat de firma die dit doet in die periode 

overbevraagd is. Aangezien het weghalen gepland werd voor eind januari, leek het ons logisch dat we 

de verlichting tot zo lang zouden aan steken. 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17LiV02 en de raming voor de opdracht “HUUR 

FEESTVERLICHTING: plaatsen, onderhoud en demonteren motieven – Eindejaarsperiode 2017-

2018-2019-2020”, opgesteld door de dienst der werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21 % btw over 4 

jaar. 

 

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 1419/005/001/005/001) en in het budget van de volgende jaren. 

 

Artikel 4 

Bij budgetwijziging BW01/2017 wordt voorgesteld om per jaar € 5.000,00 incl. btw extra te voorzien. 

 

36. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

TOEPASSING FIETSSTRAAT PAPENAARDEKENSTRAAT 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie d.d. 16 maart 2017; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 12 april 2017; 

Overwegende dat de toepassing van een fietsstraat zal bij dragen tot een veiligere schoolomgeving; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

We vinden het abnormaal vinden dat dit niet naar een commissie is geweest, en stellen ons de vraag of 

de infrastructuur niet ineens moet aangepast worden. 
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Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

Het betreft hier de uitvoering van een beslissing, wat we afgesproken hebben met de school en we 

hopen dat het lukt. We zullen in de toekomst kijken in de verkeerscommissie voor alle scholen wat we 

kunnen doen. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Ann Pycke; 

Gelet op de tussenkomst van voorzitter Gerald Adriaensen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met het aanbrengen van de verkeersborden F111 (begin van een fietsstraat) en F113 

(einde van een fietsstraat). 

Artikel 2 

Onderhavig besluit ter kennisgeving voorte leggen aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

37. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: LEO 

VAN HULLEBUSCHSTRAAT  197/205: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR 

PERSONEN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het raadsbesluit van  27 april 2000 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot 

de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een 

handicap ter hoogte van Leo Van Hullebuschstraat 197/205; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 8 mei 2017; 

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

kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 

verhuisd is; 
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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, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 

Willy Van Camp, Sandra Denis, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 27 april 2000, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 

van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 

Leo Van Hullebuschstraat 197/205, wordt opgeheven. Het verkeersbord E9a, met onderbord met 

pictogram voor personen met een handicap, wordt verwijderd. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

38. EKSTERDREEF 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

Met verbazing lezen we dat de gemeente plannen heeft om op de eksterdreef de drempels weg te halen 

en te vervangen door zogenaamde vertragingskussens. 

Deze weg maakt deel uit van het fietsroutenetwerk en sterke vertragingen opleggen aan het 

autoverkeer is daar zeker noodzakelijk. Regelmatig fiets ik langs daar en kan vaststellen dat deze 

drempels meer dan nodig zijn en nog in goede staat zijn. Waarom zouden we die dan afbreken. Dit 

zijn ons inziens stomme kosten mits er wel dringender zaken zijn om de veiligheid te verbeteren. Zo is 

het wegdek op het verlengde van de Eksterdreef nml de Hertendreef in slechte staat, vooral aan de 

zijkanten waar de fietsers moeten rijden. De kussens die daar gelegd zijn helpen wel iets maar toch zie 

ik met de regelmaat van de klok de grote dure wagens, SUV's e.d. , met volle snelheid over deze 

kussens rijden.  

We kunnen beter snel de weg aan de zijkanten herstellen en daar ook aan beide kanten rode fiets 

suggestiestroken aanleggen en enkele versmallingen zoals die nu in de Eksterdreef staan. Ook de 

Hertendreef maakt immers deel uit van het fietsroutenetwerk.  

 Trouwens ook de kruispunten van Eksterdreef met Kopstraat en Paalstraat zijn levensgevaarlijk om 

over te steken en bevinden zich op het fietsroutenetwerk. Ofwel beveiligen we deze kruispunten 

hetgeen nu terug kan mits het fietsberaad gedaan heeft gekregen dat fietsoversteken wel terug 

geschilderd mogen worden, ofwel verplichten we de fietsers rond te rijden langs de lichten iets verder 

op en wordt het routenetwerk langs daar verlegd. Dan moet er echter wel iets gebeuren aan deze 

lichten want oversteken daar op het dubbele fietspad blijft gevaarlijk omdat deze lichten nog steeds 

niet conflictvrij staan ingesteld.  

Deze materie is voldoende belangrijk om op de raadscommissie mobiliteit te bespreken en werd daar 

nog niet op de agenda geplaatst. Trouwens ook de fietsstraat in het Papenaerdeken werd niet op de 

raadscommissie gebracht.  

Dus graag dringend de raadscommissie bijeenroepen om deze punten te bespreken. 
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Neemt akte: 

van volgend antwoord van  schepen Erik Block: 

We zijn van plan om de raadscommissie samen te roepen voor de volgende GR. Wat de Kopstraat 

betreft blijft dit een heikel punt met het gewest. We kunnen dat bespreken in de Raadscommisssie. In 

de Eksterdreef zijn we gestart met verhogen op vraag van de bewoners, we worden ook juridisch 

geconfronteerd met ingebreke stellingen. 

Een gemeenteraadslid kan altijd het verzoek richten aan de voorzitter van de commissie om een 

raadscommissie te laten samenkomen. 

 

39. SUBSIDIES 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

In het verleden vroegen wij al eens naar een totaal overzicht van de subsidies teneinde grondig te 

kunnen evalueren wie nu wat krijgt. Er bestaat nu wel een lijst maar het is belangrijk buiten de 

rechtstreekse subsidies ook in kaart te brengen welke investeringen er voor wie gebeurden en 

gebeuren, welke lokalen en infrastructuur er ter beschikking gesteld worden van welke verenigingen 

en sportclubs enz. 

 Is dit ondertussen al opgemaakt? 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Het wordt een titanenwerk om die info te verzamelen.  

van volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Ik snap wel de noodzaak in het algemeen van transparantie. In deze is het echter zeer moeilijk om al 

die info te verzamelen.  Dan nog blijft de vraag hoe je die cijfers allemaal moet waarderen, laat staan 

vergelijken met elkaar. Ik vrees dat dit meer onvrede gaat geven dan het gaat oplossen. 

 

40. BOSKAART EN IMPACT OP SCHOTEN 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

De Vlaamse boskaart is vlp weggevallen en daarom vragen we ons af wat de impact voor Schoten is. 

Moeten we geen maatregelen treffen om te vermijden dat waardevolle stukken bos nu aangetast 

worden.  

Trouwens zijn we heel gelukkig met de beslissing dat de verkaveling aan de Gazelledreef niet kan 

doorgaan. Dit dankzij red de voorkempen en enkele privémensen die deze zaak ter harte namen. Dit 

ondanks het college toch een positief advies gegeven had voor deze verkaveling.  

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Persoonlijk vond ik de Boskaart voor Schoten weinig ambitieus.  

Uitgaan van de Ferrariskaarten was mijn inziens niet echt de beste keuze. 

Nu de Boskaart terug is ingetrokken kan er hopelijk gewerkt worden aan een betere kaart met 

realistische uitgangspunten. 
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Voor Schoten blijft het na de intrekking van de kaart zoals het nu is en werken we verder met de tools 

die we al jaren gebruiken om ontbossing tegen te gaan. Dit is in de eerste plaats het Bosdecreet, de 

Gewestplannen, de Ruimtelijk uitvoeringsplannen, de Bijzondere Plannen van Aanleg, de 

Kapverordening, Verkavelingsvoorschriften, het Politiereglement en de kapaanvragen. 

We begrijpen de commotie van burgers die net een bouwperceel aangekocht hebben en hun dromen 

plots in rook zagen opgaan. Doch, de gemeente en de Milieudienst zal consequent blijven toezien op 

de kapaanvragen zodat het groene karakter van Schoten zal behouden blijven en versterkt. 

 

41. VERKAVELINGSPLAN HAVENPLEIN 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Monique Van den Bogaert: 

We vernamen graag de huidige stand van zaken in dit dossier – na het duidelijk advies van Gecoro 20 

februari 2017. 

Toelichting 

Na vele besprekingen binnen de Gecoro werden de adviezen gebundeld in verslag 20 febr. 2017 en 

voorgelegd aan college 

- zij gaven ongunstig advies over het verkavelingsplan 

- zij vragen aftoetsing van het plan aan de visienota 

- zij vragen biezondere aandacht bij bebouwing, wegens waterrijk karakter van de gronden daar 

- zij geven advies over torenhoogte en inplanting en over loodswoningen en hoekgebouw. 

Wat gebeurde met dit advies? 

Werden deze adviezen doorgegeven aan het architectenbureau met de opdracht tot verwerking, 

aanpassing, toepassen of toetsen aan het plan? 

Onze fractie vraagt duidelijke antwoorden. 

Is de vaak gehoorde opmerking, dat adviezen van een raadscommissie, andere raden, maar ook van de 

Gecoro, weinig meespelen in de uitwerking van plannen hier van toepassing of niet? 

Daarom onze vragen: wat gebeurde met de geformuleerde adviezen van Gecoro 20/2/2017 over het 

havenplein, waarvan akte genomen in college 18/4/2017! 

Werden de adviezen doorgegeven aan het architectenbureau met een opdracht tot verwerking, 

aanpassen, toepassen? 

Of is er overleg geweest met het architectenbureau en college, schepen en diensten? 

Of is alles geklasseerd? 

Toch zeer gefundeerde opmerkingen, voorstellen van beroepsmensen zetelend in de Gecoro, waardig 

om besproken te worden met de ontwerpers 

Zij vragen verhoogde aandacht voor bebouwing in waterrijk gebied 

Zij vragen aftoetsing aan de opgestelde visienota van de gemeente 

Zij adviseren over de hoogte (verlagen tot 6 bouwlagen max.), zetting (meer naar het kanaal toe), 

windeffecten en sociale impact van deze hoogbouw 

Zij geven advies over invulling van gelijkvloerse opp. van de hoogbouw 

Er worden adviezen geformuleerd, met telkens motivering, waarom andere hoogtes worden 

voorgesteld voor de loodswoningen en het hoekgebouw (Villerslei / Havenplein) 
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Algemene visie en wensen van de Gecoro 

Leefbaarheid aan het havenplein voor bewoners, omgeving, burgers die komen genieten van het plein 

– water – horeca – rust 

Andere adviezen werden wel door de gemeente aangepakt 

- Aankoop gronden voor vervanging parking Villerslei 

- Budgetten voorzien voor heraanleg Villerlei in functie van verkeersafwikkeling en mobiliteit. 

Wat gebeurde met al de adviezen van de Gecoro? 

SPa vraagt duidelijke antwoorden. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

De GECORO heeft inderdaad een omstandig advies gegeven over de ontwikkeling van het 

Havenplein. 

Het College heeft daar akte van genomen. De cel Ruimtelijke Ordening heeft de opmerkingen aan de 

architect doorgegeven. 

Tot op heden werd er door het College nog geen nieuw advies gegeven op het voorgestelde 

voorontwerp of het voorstel van verkaveling. 

Momenteel ligt het dossier nog stil, er is gewacht op de aankoop van de gronden Wouters en de 

goedkeuring hiervan door de Gemeenteraad. 

Kortelings zullen we met de ontwikkelaar en de architect terug samenzitten om het advies van de 

GECORO te bespreken, alsook een vervolgtraject af te spreken over op welke manier er verder kan 

gewerkt worden en binnen welke krijtlijnen. 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Er is inderdaad een gesprek geweest en het was een constructief gesprek. Daarin hebben we een aantal 

opmerkingen doorgegeven over de Toren, mobiliteit Villerslei, wateroverlast en het concept van het 

project zelf. Er werd duidelijk gesteld dat zoals het nu voorgesteld wordt, het project geen schijn van 

kans maakt. Wel laten we het Havenplein niet los. Zodra we de gronden Wouters verworven hebben , 

zijn we gesprekspartner met de buurt en de bewoners en eigenaars over wat we daar in de toekomst 

gaan doen. 

 

42. 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 vraag van raadslid van Ghislaine Peleman: 

Is het mogelijk als de gemeenteraad zo lang duurt om eventjes te pauzeren? 

De voorzitter Gerald Adriaensen wijst er op dat een raadslid altijd het recht heeft om de schorsing te 

vragen. 

De voorzitter wijst er eveneens op dat de volgende gemeenteraad verplaatst wordt van donderdag 29 

juni 2017 naar dinsdag 27 juni om 20h00, dit omdat teveel personen belet zijn door omstandigheden. 
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Zitting geheven te 22.50 uur. 

 

wnd gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 

 


