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Gemeente 
Schoten 

1E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
25 JANUARI 2018 

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, Anneleen De Maeyer, 
Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 
Erik Maes, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Luc Van Gastel, schepen. 

Gianni Peeters, Juan Leysen, raadsleden. 
 

Vanaf punt 16 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op de tussenkomst van voorzitter gemeenteraad Gerald Adriaensen; 

De secretaris maakt er mij attent op dat voor 2 punten de stemmingen gewisseld zijn en daardoor 
foutief in het verslag staan. Dit dient gecorrigeerd te worden. 

Het verslag wordt als volgt aangepast: De correcte weergave van de stemming is als volgt  

Punt 5. Instelling gemeenschapswacht(en) 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 
Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Punt 7: OCMW: budget 2018 

Besluit: met 17 stemmen ja, 6 onthoudingen 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Joanna Brzozowska, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen 
stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué onthouden zich. 

 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

voor punt 22 van de agenda 'Standplaats-verbetering-ploffen van bodem voor bomen' op pagina 566 
staat bij de stemming verkeerderlijk vermeld dat ik mij onthouden heb terwijl het raadslid Eric De 
Swaef was die zich onthouden heeft op dit punt terwijl ik ja gestemd heb. Gelieve dit aan te passen. 

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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 21 
december 2017. 

 

2. LOKALE POLITIE: AKTENAME GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 
2017/1 

De raad, 

Gelet op het besluit van 26 oktober 2017 van de gemeenteraad waarbij de begrotingswijziging 2017/1 
van de politiezone Schoten (PZ 5353) werd goedgekeurd; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van Gerald Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad; 

Neemt akte: 

van het besluit van 27 november 2017 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende 
goedkeuring met opmerkingen van de begrotingswijziging 2017/1 van de politiezone Schoten. 

 

3. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 
CHURCHILLLAAN 120: 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; 
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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, artikel 119; 

Gelet op het raadsbesluit van 28 mei 2015 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 Churchilllaan 120; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 4 januari 2018; 

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

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

Gelet op de 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 28 mei 2015, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Churchilllaan 120, 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. 

 

4. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: JAN 
VAN EYCKSTRAAT 4: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het raadsbesluit van 3 september 2015 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 Jan Van Eyckstraat 4; 
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Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 8 januari 2018; 

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

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

Gelet op de 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 3 september 2015, 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. Jan Van Eyckstraat 4, 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. 

 

5. NOMINATIEVE TOELAGEN 2018 

De raad, 

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

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

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

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 houdende vaststelling van het algemeen reglement 
toelagen, inzonderheid de artikels 4 t.e.m.14 en 19; 

Overwegende dat de lijst van nominatieve toelagen deel uitmaakt van het Budget 2018; 

Gelet op de geformuleerde voorstellen; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

In de marge van dit agendapunt kom ik toch graag even terug op de nominatieve toelage van de 
marktcommissie. Ik kom terug op de sinterklaasactie gevoerd door de marktkramers van de Schotense 
markt. Vanuit de marktcommissie en/of de marktleider werd beroep gedaan op de solidariteit van de 
marktkramers om o.a. mandarijntjes gratis ter beschikking te stellen. Gezien het gebrek aan 
belangstelling, waar uiteraard niemand schuld aan heeft, tenzij misschien het gebrek aan 
ruchtbaarheid, blijft nog heel wat van het gekregene over. 
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Dit wordt dan – eenzijdig, en zonder inspraak van wie dan ook(bv de andere marktkramers) – aan 
hulporganisaties in DEURNE gegeven. Dit blijkt trouwens al meermaals het geval te zijn. Volgens ons 
zijn er tal van Schotense doelen (Appel & ei, Juno,….) waar deze overschotten aan zouden 
geschonken kunnen worden. Is de Schepen Rombouts hiervan op de hoogte? Hoe gaat de gemeente 
hiermee om in de toekomst en zal dit op de eerstkomende marktcommissie ter sprake gebracht 
worden?  

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Deze info is nieuw voor mij, er zijn inderdaad in Schoten genoeg goede doelen waaraan deze 
overschotten kunnen geschonken worden. Ik zal dit zeker bespreken op een eerstvolgende 
marktcommissie. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

Daar zou ik dan graag feedback over krijgen nadien. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

We zullen er voor zorgen. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 

Onze fractie heeft twee amendementen en twee vragen. 

Traditiegetrouw willen we de volgende amendementen voorstellen:  

-de verdubbeling van de toelage voor Vlaamse initiatieven van 1302 naar 2604 euro, ik roep – en ik 
val in herhaling – de N-VA-fractie op om dit mee goed te keuren. Het staat jullie vrij ook dit dossier in 
de diepvries te stoppen zoals we dat nu al vier jaar op federaal vlak meemaken - maar ik vrees dat 
jullie weer zullen besluiten om niet te besluiten en aan struisvogelpolitiek te doen. 

-de verdubbeling van de toelage voor het dierenasiel (de vierde regel van de lijst in de stukken). Deze 
vereniging vangt dieren in nood op en werkt bijna louter op vrijwilligers en giften. Het dierenasiel is 
onderkomen en noodlijdend. Een herziening van deze toelage is écht aan de orde. 

-Toelage Schoten Bad: in de geschreven pers verschenen artikelen dat er geen derde editie komt dit 
jaar. Deze toelage dient dus geschrapt te worden, of beter nog doorgeschoven worden naar de toelage 
voor Vlaamse initiatieven.  

-Ik heb tot slot nog een vraag bij de toelage voor de NSB: hoeveel oudstrijders telt deze vereniging 
nog en wat is het nut van deze toelage ? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Er zijn afspraken gemaakt voor de volledige legislatuur. Bovendien zijn er dit jaar nieuwe 
verkiezingen waardoor een nieuwe coalitie dit vanaf 2019 terug mag beslissen. Voor de vraag in 
verband met dierenasiel verwijs ik graag naar mijn collega schepen Paul Valkeniers. 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Hiervoor geldt hetzelfde principe. Op zich is de vraag van raadslid Bouciqué een sympathiek voorstel 
maar toch houden we ons aan wat daarover afgesproken is voor deze legislatuur. Dit wil echter niet 
zeggen dat het beleid inzake dierenwelzijn van dit bestuur niet mag gezien worden. Er zijn veel 
initiatieven genomen en ook zijn we een bouwdossier voor het nieuwe asiel aan het bespreken. De 
toelagen kunnen herbekeken worden , ook deze van dierenwelzijn, maar dan naar aanleiding van een 
nieuwe ploeg die aantreedt vanaf 2019. 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

De NSB is geen bond enkel voor mensen die gestreden hebben in de oorlog, het gaat vooral over 
mensen die zich willen inzetten voor de herdenking van de oorlogen en die hiervoor allerlei 
herdenkingsactiviteiten doen, dit is dus veel ruimer. 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Er is bekend gemaakt dat Schoten Bad er mee stopt en toch staan die nog op de lijst voor nominatieve 
toelagen? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Dat is een vaststelling die we ook eerst gemaakt hebben. Onze diensten meldden ons, en dat is nog 
eens bevestigd geworden, dat sommige verenigingen zoals Schoten Bad deze toelage gebruiken om 
hun kosten van het voorgaande jaar te compenseren. In die zin is het logisch dat Schoten Bad toch nog 
een toelage bekomt, alhoewel er geen nieuwe editie 2018 komt. 

Gaat over tot de stemming over het door raadslid Piet Bouciqué ingediende amendement om de 
toelage voor het dierenasiel te verdubbelen: 

Aantal deelnemers: 27 

Er zijn 3 ja stemmen en 24 neen stemmen. 

Ghislaine Peleman, Jacky Van Den Broeck en Piet Bouciqué stemmen ja. 

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,  Sofie Goffin, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen neen. 

Gaat over tot de stemming over het door raadslid Piet Bouciqué ingediende amendement om de 
toelage voor de Vlaamse initiatieven te verdubbelen: 

Aantal deelnemers: 27 

Er zijn 3 ja stemmen en 24 neen stemmen. 

Ghislaine Peleman, Jacky Van Den Broeck en Piet Bouciqué stemmen ja. 

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,  Sofie Goffin, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen neen. 

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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de hiernavolgende lijst van nominatieve toelagen 2018 zonder specifiek 
reglement en akkoord te gaan met de uitbetaling ervan, overeenkomstig het Algemeen Reglement 
Toelagen: 

  1.500,00 euro Toelage Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

  1.500,00 euro Toelage milieuraad 

  1.000,00 euro Toelage vereniging brandweerlieden 
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     500,00 euro Toelage Antwerpse keten voor dierenbescherming 

     500,00 euro Toelage vogelasiel Brasschaat 

       25,00 euro Toelage vogelbescherming Vlaanderen  

     750,00 euro Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven 

  2.600,00 euro Toelage gemeentelijke marktcommissie 

25.000,00 euro Toelage Cultuurcentrum: schoolaanbod 

72.020,00 euro Toelage Cultuurcentrum (excl. schoolaanbod) 

12.500,00 euro Toelage Hello! Schoten 

 3.000,00 euro Toelage Hello! Schoten (financiële tussenkomst in de kosten van de toegangscontrole) 

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

  1.500,00 euro Toelage gemeentelijke raad personen met handicap 

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

     750,00 euro Toelage Kind en preventie vzw 

  1.500,00 euro Toelage gemeentelijke seniorenraad 

     250,00 euro Toelage Rode Kruis afdeling Schoten 

  4.000,00 euro Toelage gemeentelijk documentatiecentrum SCOT 

  2.100,00 euro Toelage cultuurraad 

  1.302,00 euro Toelage Vlaamse initiatieven 

  2.500,00 euro Toelage Harmonie Sint-Cecilia 

     814,00 euro Toelage 11-juli komitee 

     250,00 euro Toelage aan vaderlandslievende verenigingen: Nationale Strijdersbond Schoten 

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

10.000,00 euro Toelage Sportprom vzw 

50.000,00 euro Toelage wielerkoers Scheldeprijs 

  4.900,00 euro Toelage KFC Schoten 

  5.000,00 euro Toelage zwemclub Schoten 

11.000,00 euro Toelage BAVO 

  1.500,00 euro Toelage sportraad 

  1.500,00 euro Toelage jeugdraad 

17.500,00 euro Toelage speelplein Horst (Koraal) 

     620,00 euro Interparochiaal Sociaal Centrum 

     250,00 euro Toelage Vlaams Kruis 

     125,00 euro Toelage Wit-Geel Kruis 

     500,00 euro Toelage Coda vzw 

10.000,00 euro  Toelage TEJO 

  1.500,00 euro Toelage Harimau 

  1.500,00 euro Toelage Schoten Bad. 
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6. SOCIAAL-MEDISCHE TOELAGEN AAN VOLWASSENEN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

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

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

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op het antwoord van schepen Iefke Hendrickx; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent voor het dienstjaar 2018 een sociaal-medische toelage aan de 
volwassenen met een handicap ingeschreven te Schoten die een vermindering van zelfredzaamheid 
hebben van tenminste 9 punten. Dit voor zover ze niet in een instelling of rusthuis ingeschreven staan 
en thuis verzorgd worden. De vaststelling van de vereisten zal moeten blijken uit een attest afgeleverd 
door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen 
met een handicap. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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

Artikel 6 

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

Voor de rechthebbende volwassenen van vorige dienstjaren met een attest met onbeperkte 
geldigheidsduur, wordt ambtshalve tot uitbetaling overgegaan, na controle van identiteit, adres en 
attest door de dienst pensioenen en sociale premies. 
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7. SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE AAN KINDEREN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

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

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Een sociaal-pedagogische toelage toe te kennen voor het dienstjaar 2018 aan de moeder, wonende te 
Schoten, die de lasten van opvoeding en verzorging van zwaar gehandicapt(e) kind(eren) op zich 
neemt. 

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

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

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

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

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

Artikel 2 

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

Artikel 3 

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

Artikel 4 

De aanvraag om toelage moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend worden bij het 
college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar. 
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8. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST INCONTINENTIE EN NIERDIALYSE 

De raad, 

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

Overwegende dat personen met incontinentieproblemen en patiënten nieranalyse in thuisbehandeling 
door de aard van hun aandoening, en aldus onvrijwillig, meer afval hebben dan een standaardgezin; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

De toelage zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 

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

b) een samenstelling van het gezin moet eveneens voorgelegd worden 

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

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

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

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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

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

Artikel 7 

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

Artikel 8 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2018. 

 

9. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST STOMA 

De raad, 

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

Overwegende dat stomadragers door de aard van hun aandoening, en aldus onvrijwillig, meer afval 
hebben dan een standaardgezin; 

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

Gelet op de 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

De toelage zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 

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

b) een samenstelling van het gezin moet eveneens voorgelegd worden 

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

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

Artikel 3 

De toelage bedraagt 25,00 euro per jaar en per zorgbehoevende. Wanneer de aanvrager zou overlijden 
wordt de premie uitbetaald aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner. 
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Artikel 4 

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

Artikel 5 

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

Artikel 6 

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

Artikel 7 

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

Artikel 8 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2018. 

 

10. TUSSENKOMST VOOR GEZINSHULP DOOR ERKENDE DIENSTEN 

De raad, 

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

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Aan de door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor gezinshulp die 
bijstand ten huize verlenen op het grondgebied van onze gemeente, zal voor het jaar 2018 een 
gemeentelijke tussenkomst van 0,50 euro per uur betaald worden. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

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

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

Artikel 4 

Deze toelage geldt voor het jaar 2018. De toelage wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van 
het overeenstemmend begrotingskrediet door de toezichthoudende overheid. 

 

11. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST BEGRAFENISKOSTEN OUD-STRIJDERS 

De raad, 

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

Gelet op het voorstel tot verlenging van dit reglement; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over het door raadslid Monique Van den Bogaert om de tussenkomst in de 
begrafeniskosten van oud-strijders te verhogen van 30 euro naar 150 euro: 

Aantal deelnemers: 27 

Er zijn 4 ja stemmen en 23 neen stemmen. 

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

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald 
Adriaensen stemmen neen. 

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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

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

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

Artikel 3 

De tussenkomst in de begrafeniskosten dient aangevraagd te worden binnen de termijn van 6 maanden 
na het overlijden. 
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Artikel 4 

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

Artikel 5 

Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2018. 

 

12. AANKOOP EN TOEKENNING VAN WAARDEBONS 

De raad, 

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

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

Gelet op de 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Aan de moeder of de adoptant woonachtig in Schoten wordt voor een geboorte of een adoptie van een 
kind na 1 januari 2018 een waardebon uitgekeerd ten bedrage van 25,00 euro.  

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

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

Artikel 2 

Aan elk koppel dat huwt in Schoten na 1 januari 2018 wordt een waardebon uitgekeerd ten bedrage 
van 25,00 euro bij de voltrekking van het huwelijk. 

Aan elk koppel dat een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt in Schoten na 1 januari 2018 
wordt een waardebon ten bedrage van 25,00 euro uitgekeerd bij voltrekking van deze ceremonie.  

Artikel 3 

Dit besluit geldt voor het dienstjaar 2018. 

Artikel 4  

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

Artikel 5 

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

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

1: statiegeldalliantie 

Met deze stellen wij voor om als gemeente aan te sluiten bij de Statiegeld alliantie. 

Schepen Van Gastel maakte, op onze vraag voor een roze zak, de terechte opmerking dat hij het 
voorkomen van afval prefereerde boven het invoeren van alweer een afvalfractie. Statiegeld is zeker 
één van de mogelijkheden om afval te verminderen. 

De Statiegeldalliantie is er op korte tijd in geslaagd om heel wat organisaties en lokale besturen te 
overtuigen om hun steun uit te spreken voor een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen. In 
Nederland en in Vlaanderen staat de discussie momenteel hoog op de politieke agenda. In Vlaanderen 
komt er een beslissing in 2018. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege heeft ondertussen al 
meermaals aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld. Hopelijk zal zij ook in die zin beslissen 
in 2018. Extra druk van zoveel mogelijk gemeenten kan zeker helpen. 

De statiegeldalliantie, die intussen al meer dan 100 partners uit Nederland en Vlaanderen heeft - 
waaronder nu dus ook al een aantal Vlaamse gemeenten waaronder bv in onze omgeving Zoersel en  
Zandhoven, vraagt aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om 
het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.  

De doelstellingen zijn: 

Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic 
flessen en blikjes; 

een eerlijke oplossing voor zwerfafval  

een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 

Waarom Statiegeld invoeren: 

In Vlaanderen werd de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de 
openbare ruimte in 2013 op ongeveer 61,5 miljoen euro geschat (9,61 euro per inwoner jaarlijks). Een, 
nog niet gepubliceerde, vervolgstudie rapporteert over 2015 een kostprijs van circa 103 miljoen euro 
per jaar (16,07 euro per inwoner) en een toename van de hoeveelheid zwerfafval in Vlaanderen met 40 
procent ten opzichte van 2013. Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt. 

De invoering van statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor: 

blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes; 

verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed; 

besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan 
opruimkosten van zwerfafval; 

Wij stellen dan ook voor dat de gemeente Schoten zich mee aansluit bij dit positief verhaal dat ook 
voor onze gemeente allicht financiële voordelen heeft t.g.v. het verminderen van het zwerfvuil en de 
PMD ophaling die hierdoor zeker minder groot wordt. 

Een volledige lijst van alle alliantiepartners en hun motivatie om zich voor statiegeld uit te spreken, 
vind je op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/  

 Graag hadden we geweten of de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren en om toe te treden tot 
deze alliantie. 
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Neemt akte: 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Schoten heeft gedurende vele jaren altijd de kaart van preventie getrokken en een lans gebroken voor 
statiegeldsystemen. Dat was zo in de algemene communicatie, in de vroeger afgedwongen 
scholenconvenanten, en in de houding van onze gemeente ten aanzien van de blauwe zak. Ook bij de 
invoering van deze was de keuze voor "volume" belangrijk omdat kunstverpakkingen veel volume 
hebben maar weinig wegen.  

De eis van de Statiegeldalliantie sluit dus zeker aan bij dit gevoerde beleid. 

Met het onderschrijven van de statiegeldalliantie zou deze lijn doorgetrokken worden en anticiperen 
op de vele klachten die we dagelijks binnenkrijgen over sluikstort.  

De gemeente werkt voor het afvalbeleid samen met Igean. We zullen deze problematiek ook met hen 
bespreken, en in de Raad van Bestuur van Igean, het zou krachtiger zijn dat Igean als vereniging van 
alle aangesloten gemeenten, hier als geheel de statiegeldalliantie steunt. 

We zijn dus voorstander van een statiegeld en stellen voor dit nu verder te bekijken en voldoende 
gemotiveerd op een volgende gemeenteraad terug te brengen als officieel punt van de agenda. 

- van volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Hoe denkt Igean hierover? 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block; 

Igean houdt zich afzijdig terwijl Fost plus eerder negatief staat. Beide kijken ook naar Vlaanderen om 
een duidelijk standpunt te krijgen. Wij in Schoten willen mee kijken naar wat er gaat gebeuren. 

- van volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Ik kan er in komen dat je daar wil naar kijken maar kunnen we dan de afspraak maken dat dit volgende 
maand op de agenda komt van de gemeenteraad? 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block; 

We zullen zien of dit volgende maand is maar in elk geval willen we hier samen met Igean een 
standpunt in nemen. 

- van volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Je kunt ook de zaken omkeren en een gemeenteraadsbeslissing tot toetreding zien als een manier om 
druk te zetten op Igean. 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

We zullen dat doen en zo snel als mogelijk. 

 

14. VERKIEZINGSPOSTERS 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van Peter Arnauw: 

2. Verkiezingsposters    

In het kader van het klimaatplan stellen wij voor om een overleg te starten tussen de verschillende 
politieke fracties om te komen tot het beter regelen en beperken van de wildgroei aan 
verkiezingsaffiches en propaganda in het kader van de verkiezingen in oktober 2018. 
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Dit kan bv door een bespreking in de VIRI. 

We hopen samen tot nieuwe afspraken te komen voor een milieuvriendelijke campagne die toch het 
recht op informatie voor alle burgers garandeert. Wat affiches betreft, willen we dat alle partijen hun 
affiches vooral kunnen aanbrengen op publieke aanplakborden. Ook borden op privéterrein hoeven 
geen probleem te zijn, als er afspraken zijn over de grootte ervan. Naast afspraken over affiches 
focussen we op andere aspecten voor een duurzame campagne. 

Alle kiezers hebben het democratisch recht geïnformeerd te worden over de standpunten van de 
partijen. Nog niet alle mensen vinden die informatie via het internet, één folder is dus best te 
verantwoorden, zeker als die sober en milieuvriendelijk is. Bij de vorige verkiezingen stoorden veel 
mensen zich wel aan de overdaad aan verkiezingsdrukwerk in hun bussen. Op dat vlak is er volgens 
ons nog wel veel verbetering mogelijk. Daarom vragen we ook om te overwegen het aantal folders te 
beperken en er ook voor te zorgen dat de folders zo milieuvriendelijk als mogelijk worden 
aangemaakt. De keuze voor gerecycleerd papier lijkt ons evident. Maar je kunt ook samenwerken met 
drukkerijen die er expliciet voor kiezen om klimaatneutraal te werk te gaan. 

Er zou bv ook kunnen overwogen worden om die verschillende partijfolders gezamenlijk in één 
omslag aan de kiezers te bezorgen, waarbij de kosten gedeeld worden door alle partijen.  

Wij vragen dus dat dit als agendapunt geplaatst wordt op de raadscommissie VIRI waar kan gezocht 
worden naar een compromis tussen de verschillende fracties om de impact van de campagne op het 
milieu te beperken. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

VIRI is een gemeenteraadscommissie waar de partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn , 
zetelen. Er zijn echter nog andere partijen in Schoten. Derhalve kun je zoiets niet in de VIRI 
bespreken. Indien je wenst kun je altijd zelf een initiatief nemen naar de partijvoorzitters. Doe het 
echter snel want er komt een politiereglement aan in de gemeenteraad dat moet beslist worden in 
voorbereiding van de verkiezingen. 

 

15. BESPARINGEN DIENSTEN 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Peter Arnauw: 

3. Besparingen diensten 

In het begin van deze legislatuur maakte het college volgens ons totaal onterechte doelstellingen 
betreft besparingen bij verschillende diensten. Voor ons blijft een goede en uitgebreide dienstverlening 
het eerste uitgangspunt en kan besparen pas als echt vastgesteld wordt dat bv de organisatie beter kan. 
Toch hadden we graag een overzicht bekomen van deze besparingen bij de verschillende diensten. Er 
werd toen afgesproken dat elke dienst 10% zou besparen, en op cultuur met 20%. Deze laatste is toen 
onmiddellijk uitgevoerd, maar wat is het resultaat bij de andere diensten? 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Ik denk niet dat deze percentages zo brutaal naar voor geschoven zijn. Wel zijn er afspraken bij het 
begin van de legislatuur gemaakt met coalitiepartners omtrent nominatieve subsidies die geleid hebben 
tot een aantal besparingen. Ook streven we naar verbeteringen en efficiënties, daar waar mogelijk 
zonder daar echter streefcijfers op te plakken. 
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Is dit gerealiseerd? Zeker wel maar om dat precies te becijferen is niet zo gemakkelijk gezien we in 
deze legislatuur overgestapt zijn naar een nieuwe systematiek inzake beleidsplanning , de zogenaamde 
BBC. Wel kunnen we vaststellen dat de exploitatie op 30 mio euro relatief stabiel is over de jaren heen 
en de vergelijking met andere lokale besturen ook aantoont dat volgens alle parameters dit ook op een 
efficiënte manier gebeurt. 

Uiteraard is de dienstverlening en de kwaliteit daarvan altijd primordiaal .Een recente doctoraatsthesis 
geeft aan dat er grote tevredenheid is bij de Schotenaren omtrent de dienstverlening, zij het dat er altijd 
bepaalde domeinen zijn waar het beter kan. 

Op een selectieve manier hebben we inderdaad besloten om een aantal medewerkers die op pensioen 
gingen niet te vervangen. Daarnaast hebben we ook besloten om ook bijkomende mensen aan te 
werven. De kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening is daarbij altijd de doelstelling.  

De cijfers die vandaag in een krant verschenen zijn en waaruit men een draconische besparing zou 
kunnen afleiden in Schoten, zijn zonder meer foutief. Uit die cijfers zou blijken dat we over de periode 
2011-2017 met 67 koppen minder zouden zijn gaan werken vanuit de gemeente.  

De journalist die deze gegevens geschreven heeft in zijn krant heeft op geen enkele wijze zijn 
gegevens gecheckt met de gemeente en die zijn dan ook foutief. In de eerste plaats gaat zijn telwijze 
over koppen en niet VTE. Zelfs indien het over VTE zou gaan zijn de gegevens nog fout. Wellicht is 
het volledige korps aan vrijwillige brandweermannen dat opgegaan is in de zone Rand opgenomen als 
een afvloei door ontslag of pensionering wat natuurlijk niet de realiteit is. Dit zou hetzelfde zijn als 
met de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum de ca 180 medewerkers die daarin meegaan 
meetellen als ontslagen of weggesaneerd uit het OCMW wat natuurlijk niet zo is. 

In 2018 werken we in de gemeente met 221 VTE daar waar we bij de start van de legislatuur aan 225 
VTE zaten. 

Er zitten nog een aantal aanwervingen in de pipeline die vooral betrachten om onze management 
capaciteit te verhogen. 

Samengevat: ja , er is een beetje bespaard daar waar het kan maar zonder dat de dienstverlening daar 
onder geleden heeft. 

 

16. SLUIKSTORTEN 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van Peter Arnauw: 

4. Sluikstorten 

Er werd ons gemeld dat er een hardnekkig sluikstort gebeurt aan de kruising 
Deurnevoetweg/Papenaardekenstraat. De persoon was wel vol lof dat dit elke keer onmiddellijk wordt 
opgeruimd, maar stelde zich wel de vraag of er een verband is tussen het betalend maken van het 
containerpark en toegenomen sluikstort. Daarom willen we deze vraag doorsturen: kan er een 
overzicht gegeven worden van de verschillende afvalfracties in het containerpark, en van de evolutie 
van het sluikstorten in Schoten? 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Inzake sluikstort:  

Het sluikstort dat Raadslid Peter Arnauw signaleert, staat met stip in de lijst van de zwarte punten op 
het vlak van sluikstorten. 
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Er is op deze plek heel weinig sociale controle, men kan er gemakkelijk met de wagen naartoe en de 
lading lossen, en met een kruiwagen is dit punt ook makkelijk bereikbaar vanuit de woonwijk. 

Het is inderdaad zo dat de Dienst der Werken hemel en aarde verzet om deze site schoon te houden, 
niet alleen na een melding maar ook op regelmatige tijdstippen. 

De werkgroep sluikstort heeft oa in de wijk De Lek een pilootproject zwerfvuil lopen (in 
samenwerking met bewoners en transitiewerkgroep), en misschien heeft de grotere sociale controle het 
probleem verschoven. 

We hebben momenteel aan Brasschaat info gevraagd mbt een onbemande camera die voor dit soort 
problemen zou kunnen ingezet worden. 

Inzake correlatie Diftar containerpark en sluikstort/zwerfvuil: 

Het jaaroverzicht van 2017 is nog niet klaar, we wachten nog op gegevens van Igean en een paar 
recyclagefirma’s. De teneur is een stabilisatie van de cijfers van de afgelopen jaren.  

Maar in vergelijking met veel buurgemeenten scoort Schoten nog bijzonder goed in de groep van 
vergelijkbare gemeenten. 

In 2016 hebben we vastgesteld dat er meer sluikstort is, maar vooral meer plaatsen dan 
volume/gewicht. Het gaf aanleiding tot oprichting van de werkgroep sluikstort. 

Er dient een goed onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen sluikstort en zwerfvuil. 

De burger is het meest kritisch op het vlak van zwerfvuil.  

Het betreft hier in 80 % van de gevallen sigarettenpeuken en drank- en eetverpakkingen. 

Sluikstort gaat meer over groenafval in bossen, plantsoenen en onbebouwde percelen, en over groot 
vuil zoals bouwafval, koelkasten en matrassen. Dit sluikstort valt op, en trekt ander sluikstort aan. Er 
wordt wel vastgesteld dat veel sluikstort in Schoten terecht komt uit buurgemeenten (Stad Antwerpen, 
bv aan Bredabaan!). 

De vraag naar een correlatie diftar/sluikstort is niet zomaar op enkele dagen te maken, en vergt meer 
dan louter een statistische analyse van de afvalgegevens. Het is niet automatisch zo dat wanneer er 
minder op het recyclagepark terecht komt, dat deze afval dan wordt gesluikstort.  

Wat we wel kunnen zeggen is dat het Nederlandse studiebureau KplusV heel recent een studie heeft 
opgemaakt in opdracht van Interafval (VVSG en afvalbedrijven + OVAM) waaruit bleek dat er geen 
correlatie is tussen de hoogte van het diftartarief en de hoeveelheid sluikstort.  

We hebben geen reden om aan te nemen dat dit anders zou zijn in Schoten.  

Of zoals Wouter Meersmans van Igean het treffend zegt: "als iedereen die zegt dat diftar aanleiding 
geeft tot sluikstort gelijk zou hebben, hebben we sneeuwruimers nodig om de bermen te saneren van 
sluikstort".  

- van volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw:  

Misschien is er geen correlatie met de hoogte van de bedragen die dient betaald te worden maar speelt 
het feit dat er moet betaald worden voor een aantal fracties wel degelijk een rol. 

- van volgende antwoord van schepen Erik Block: 

Er is geen verband en alle studies wijzen uit dat er geen verband is. Wat het betalend aspect betreft, 
daar moet je zelfs niet over discussiëren vermits dit opgelegd wordt door Vlaamse wetgeving. 
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17. STATUS FIETSPAD BOTERMELK 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

5. Status fietspad Botermelk 

Graag hadden we een status gekregen van de uitvoeringstermijn van het fietspad in de Botermelk. Dit 
is ondertussen een beslissing van bijna 10j geleden en nog ligt het fietspad er niet. 

Dit zou nu naar de raad van vergunningsbetwistingen zijn. Hebben we een idee wanneer dit aan bod 
komt. 

Wat doet de gemeente om het dossier te deblokkeren? 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Het is 14 jaar en niet 10 jaar geleden dat deze kwestie gestart is, augustus 2004 om precies te zijn. De 
onteigeningen zijn rond, de plannen zijn goedgekeurd maar er is een procedure aanhangig voor de raad 
van vergunningsbetwistingen waarbij er nog 1 persoon aan het procederen is. 

Deze kwestie had voor kunnen komen in december 2017 maar dit is in onderling overleg uitgesteld om 
dat er , en ik ben heel voorzichtig als ik dit zeg, toch een kans bestaat dat we tot een akkoord kunnen 
komen buiten de rechtbank. 

Er is een mail die aangeeft dat er kan gepraat worden en uiteraard moet ook het agentschap willen 
meewerken aan een oplossing maar voor de eerste keer in dit dossier ben ik licht positief gestemd over 
de uitkomst. 

Moest dit onverhoopt toch niet zo zijn dan gaan we noodgedwongen moeten teruggrijpen naar de 
oorspronkelijke plannen die de Wezelsebaan volledig afsluiten. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven 
tot een procedure slag waarvan ik vrees dat we het einde nog niet gezien hebben. Jullie zullen me 
excuseren dat ik in deze fase van de onderhandelingen niet alle details over het dossier geef. 

- van de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Is het opsplitsen van het dossier in zo'n geval een betere oplossing? 

- van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Dan gaan we de ganse subsidieregeling terug op de helling zetten wat ook niet wenselijk is. 

 

18. 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 mogelijkheden voor de gemeenteraadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda 
van de gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 

Neemt akte: 

- van volgende oproep van burgemeester Maarten De Veuster: 

De uitbater van De Gilde geeft opzeg gegeven en wel tegen 15 maart 2018. Dit betekent dat we voor 
de beperkte tijd dat de Forumgebouwen nog beschikbaar zijn voor de verbouwing , we op zoek gaan 
naar een tijdelijke oplossing wat niet gemakkelijk zal zijn. We doen hiervoor een oproep aan alle 
geïnteresseerden en zullen dit ook formaliseren via een zeer korte oproep via de gebruikelijke kanalen.  
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- van volgende mededeling van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Er zouden reeds een 9 tal kandidaten zich kenbaar gemaakt hebben voor de concessie Foyer De 
Kaekelaar. 

- van volgende uitnodiging van raadslid Peter Arnauw: 

Op zaterdag 3 februari organiseert groen haar nieuwjaarsdrink. 

De leden van de gemeenteraad zijn hartelijk welkom in het Gelmelenzaaltje, Gelmelenstraat 127, op 
zaterdag 3 februari om 15u30. Daar zal ook trouwens voor de eerste keer de Groene Pluimuitreiking 
gebeuren. 

 
 

 

Zitting geheven te 21.25 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


