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Gemeente 
Schoten 

2E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
22 FEBRUARI 2018 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Catharina Van Osta, schepen. 

Ilse Stockbroekx, Gianni Peeters, Juan Leysen, Veerle Deparcq, raadsleden. 
 

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Dirk Van Onckelen de vergadering. 

Vanaf punt 11 vervoegt raadslid Ann Pycke de vergadering. 

Vanaf punt 12 vervoegt schepen Iefke Hendrickx 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 raadslid Monique Van den Bogaert; 

Op pagina 21 staat vermeld bij mijn tussenkomst: “Er zouden zich reeds een 9 tal kandidaten kenbaar 
gemaakt hebben voor de concessie Foyer De Kaekelaar”. 

De correcte weergave van mijn tussenkomst is:  

Bij de vorige toewijzing van de concessie waren er 12 kandidaten. Ik heb er 9 van terug gecontacteerd 
om te peilen naar hun interesse. Niemand is daar op ingegaan. 

Het verslag wordt in die zin aangepast. 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 
januari 2018. 

 

2. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID - GIANNI PEETERS  

De raad, 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet inzonderheid op artikel 15 van het Gemeentedecreet luidende als volgt: "Het gemeenteraadslid 
dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is 
definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de 
gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het 
ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid."; 

Gelet op het schrijven d.d. 15 januari 2018 van Gianni Peeters, gemeenteraadslid, aan Gerd 
Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad; 

Gelet op het schrijven d.d. 16 januari 2018 van Gerd Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad, 
houdende ontvangstmelding van het ontslag; 

Neemt akte: 

van het schrijven d.d. 15 januari 2018 van Gianni Peeters houdende zijn ontslag als gemeenteraadslid. 

 

3. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND GEMEENTERAADS LID  

De raad, 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet inzonderheid op artikel 16 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 7, § 3 
van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat Dirk Van Onckelen voorkomt als eerste opvolger op lijst nr. 3, Vlaams Belang, 
zijnde de lijst waartoe Gianni Peeters behoorde; 

Gelet op de voorliggende geloofsbrieven van kandidaat-opvolger Dirk Van Onckelen; 

Overwegende dat er geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden van deze 
kandidaat-opvolger zijn toegekomen; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Enig artikel 

Na onderzoek van de geloofsbrieven vast te stellen dat het voorgestelde kandidaat-gemeenteraadslid, 
Dirk Van Onckelen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de gevallen 
van onverenigbaarheid bevindt. 

 

4. EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID  

Raadslid Dirk Van Onckelen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de aktename van het ontslag van gemeenteraadslid Gianni Peeters in gemeenteraadszitting 
van heden; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger op lijst nr. 3, Vlaams Belang, Dirk Van 
Onckelen; 

Overwegende dat opvolgend gemeenteraadslid Dirk Van Onckelen onmiddellijk tot de vergadering 
wordt toegelaten en verzocht wordt om in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af te 
leggen; 

Neemt akte: 

van het feit dat de aanwezige kandidaat-opvolger Dirk Van Onckelen in handen van de voorzitter van 
de vergadering, volgende eed aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen" en als gemeenteraadslid geïnstalleerd wordt. 

 

5. VERVANGING RAADSLID IN GEMEENTERAADSCOMMISSIES  

De raad, 

Gelet op het voorstel d.d. 5 februari 2018 van de heer Piet Bouciqué, Vlaams Belang-fractieleider om 
vervangingen door te voeren in volgende gemeenteraadscommissies: 

- als effectief lid van de Raadscommissie Vrije Tijd: vervanging van de heer Gianni Peeters door 
raadslid Dirk Van Onckelen 

- als effectief lid van de Raadscommissie VIRI: vervanging van de heer Gianni Peeters door raadslid 
Dirk Van Onckelen; 

Gelet op artikel 39 van het Gemeentedecreet inzake de oprichting en de werking van de 
gemeenteraadscommissies; 

Gelet op artikel 27 e.v. van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad d.d. 27 februari 2014 
inzake de gemeenteraadscommissies; 

Neemt akte: 

van de vervanging van Gianni Peeters  

- in de gemeenteraadscommissie Vrije Tijd door Dirk Van Onckelen (effectief lid) 

- in de gemeenteraadscommissie VIRI door Dirk Van Onckelen (effectief lid). 
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6. ASFALTHERSTELLINGEN IN DIVERSE STRATEN - GOEDKEU RING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 januari 2018; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 25 januari 2018 van Dave Fiten, werfleider technische dienst; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfaltherstellingen in diverse straten” een bestek met 
nr. 18DF02 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 205.373,68 excl. btw of  
€ 248.502,15 incl. 21 % btw (€ 43.128,47 btw-medecontractant); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/001); 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18DF02 en de raming voor de opdracht 
“Asfaltherstellingen in diverse straten”, opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 205.373,68 excl. btw of  
€ 248.502,15 incl. 21 % btw (€ 43.128,47 btw-medecontractant). 
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Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/001). 

 

7. AANLEG FIETSPAD IN HALFVERHARDING SINT-MARIA-TEN -BOSLEI - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 
(limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Gelet op de toelichtingsnota van Glenn Duthoy, werkopzichter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg fietspad in halfverharding Sint-Maria-ten-
Boslei” een bestek met nr. 18/GD/02 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.495,00 excl. btw of  
€ 59.888,95 incl. 21 % btw (€ 10.393,95 btw-medecontractant); 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/008); 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de eerstvolgende budgetwijziging; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 
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Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18/GD/02 en de raming voor de opdracht “Aanleg 
fietspad in halfverharding Sint-Maria-ten-Boslei”, opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.495,00 excl. btw of 
€ 59.888,95 incl. 21 % btw (€ 10.393,95 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/008). 

Artikel 4 

Het krediet zal verhoogd worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

 

8. BRAEMBIBLIOTHEEK: HERAANBESTEDING RESTAURATIE, E LEKTRICITEIT 
- 16LV01 - GOEDKEURING VERREKENING  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 157, betreffende dwingende en 
onvoorziene omstandigheden; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24 en 
artikel 26, § 1, 2°, a; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 
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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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 37; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2016 betreffende 
de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Braembibliotheek: heraanbesteding restauratie, 
elektriciteit - 16LV01” aan Electro - Industrielle, KBO nr. BE 0404 656 977, Sint-Jansplein 17 te 2060 
Antwerpen tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 196.996,90 excl. btw of  
€ 238.366,25 incl. btw (€ 41.369,35 btw-medecontractant); 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 16LV01; 

Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring van de 
verrekeningen 1 t.e.m.9; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 

Verrekening 10: 
HV in min 

- € 2.590,00 

Bijwerken + € 2.680,00 

TOTAAL  = € 90,00 
Verrekening 11 

HV in min - € 12.592,00 

Bijwerken + € 13.387,00 

TOTAAL  = € 795,00 
Overwegende dat deze verrekeningen en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen  het 
bestelbedrag overschrijden met 19,02 % zodat goedkeuring van de verrekeningen tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad horen; 

Overwegende dat het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 234.471,65 excl. btw of € 283.524,85 
incl. 21 % btw (€ 49.053,20 btw-medecontractant) bedraagt; 

Gelet op de motivering voor deze verrekening:  
De verrekening 10 betreft noodzakelijke werken om het zaaltje op de eerste verdieping meer 
polyvalent te maken. De verrekening 11 bis betreft de noodzakelijke aanpassingen en bijkomende 
werken betreft die naar boven kwamen bij installatie van het meubilair, wijzigingen in gebruik en 
andere noodzakelijke wijzigingen om een goed eindresultaat te bekomen; 

Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Luc Verryckt in overleg met ingenieursbureau Tecon 
gunstig advies verleende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22100007/0703 (actie 1419/005/001/005/011); 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 10 wijziging stopcontactzuiltjes naar inbouwcontacten in 
leeszaal van de opdracht “Braembibliotheek: heraanbesteding restauratie, elektriciteit - 16LV01” voor 
het totaal bedrag in meer van € 90,00 excl. btw of  € 109,90 incl. 21 % btw (btw-medecontractant). 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11 restpunten (laatste wijzigingen) van de opdracht 
“Braembibliotheek: heraanbesteding restauratie, elektriciteit - 16LV01” voor het totaal bedrag in meer 
van € 795,00 excl. btw of € 961,95 incl. 21 % btw (btw-medecontractant). 

Artikel 3 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/22100007/0703 (actie 1419/005/001/005/011). 

 

9. DE KAEKELAAR: GELUIDSDICHTING EN AKOESTIEK CULTU URZAAL - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN  

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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 
(limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Overwegende dat de akoestische deuren tussen de zaal en de foyer van De Kaekelaar onvoldoende 
geluidswerend zijn; 

Overwegende dat de nooduitgangdeuren zijde parking aan vernieuwing toe zijn en ook akoestisch 
beter geïsoleerd moeten worden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “De Kaekelaar: geluidsdichting en akoestiek 
cultuurzaal” een bestek met nr. 18LV01 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.500,00 excl. btw of  
€ 59.895,00 incl. 21 % btw (€ 10.395,00 btw-medecontractant); 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22100007/0701 (actie 1419/005/001/005/008); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18LV01 en de raming voor de opdracht “De 
Kaekelaar: geluidsdichting en akoestiek cultuurzaal”, opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  
€ 49.500,00 excl. btw of € 59.895,00 incl. 21 % btw (€ 10.395,00 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22100007/0701 (actie 1419/005/001/005/008). 

 

10. SCHIJNPARKLAAN 2 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK 1 8LV02 - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 
(limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Gelet op de toelichtingsnota van Luc Verryckt, werkopzichter patrimonium; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Schijnparklaan 2: vernieuwen buitenschrijnwerk 
18LV02” een bestek met nr. 18LV02 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.600,00 excl. btw of  
€ 57.596,00 incl. 21 % btw (€ 9.996,00 btw-medecontractant); 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22100007/0705 (actie 1419/005/001/005/012); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18LV02 en de raming voor de opdracht 
“Schijnparklaan 2: vernieuwen buitenschrijnwerk 18LV02”, opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  
€ 47.600,00 excl. btw of € 57.596,00 incl. 21 % btw (€ 9.996,00 btw-medecontractant). 
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Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22100007/0705 (actie 1419/005/001/005/012). 

 

11. CAFÉ DE GILDE: OVEREENKOMST PRECAIR GEBRUIKSREC HT  

Raadslid Ann Pycke vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de aankoop van de Marktgebouwen met het oog op herbestemming na renovatie; 

Gelet op de overname door de gemeente Schoten van de onderhandse onroerende en roerende 
(kosteloze) overeenkomst tussen het Dekenaat Antwerpen regio Deurne-Merksem met Patrick 
Pombreu voor het in bruikleen gegeven cafélokaal en cafémeubilair Café De Gilde, Markt 15 - 17 te 
Schoten; 

Gelet op het besluit van 19 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akkoord 
werd gegaan met de verlenging van de bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur en onder 
dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke overeenkomst; 

Gelet op de aangetekende brief van 15 december 2017 waarbij Patrick Pombreu en Carine Van 
Bogaert melden dat ze de bruikleenovereenkomst willen beëindigen en Café de Gilde op 15 maart 
2018 zullen sluiten; 

Gelet op het besluit van 16 januari 2018 van het college van burgemeester en schepenen houdende de 
toelating om de uitbating van De Gilde, foyer van de Marktgebouwen, via een ter beschikkingstelling 
ten precaire titel verder te zetten tot de start van de verbouwing van de Marktgebouwen en hiervoor 
een oproep tot kandidaten te publiceren in de Bode van Schoten; 

Gelet op de binnengekomen schriftelijke kandidaturen; 

Gelet op het verslag van 8 februari 2018 van de jury met een voorstel van de nieuwe kandidaat-
uitbater; 

Gelet op het besluit van 13 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
akkoord werd gegaan om de tijdelijke uitbating van De Gilde, foyer van de Marktgebouwen, toe te 
wijzen aan Werner Bogaerts (D), en waarbij eveneens akkoord werd gegaan met het daartoe 
opgestelde ontwerp van overeenkomst van precair gebruiksrecht; 

Overwegende dat de verhuur van de lokalen en zaal Forum in de Marktgebouwen voorlopig nog tot 30 
juni 2018 doorloopt; 

Overwegende dat tijdens deze periode ook de Slisseploeg haar voorstelling speelt; 

Overwegende dat het sleutelbeheer van de bovenliggende lokalen in de Marktgebouwen en van de 
film- en theaterzaal op het gelijkvloers, welke ter beschikking wordt gesteld van derden, gegarandeerd 
dient te blijven; 

Overwegende dat leegstand in het centrum van de gemeente Schoten niet aangewezen is; 

Overwegende dat na het vertrek van de uitbaters Patrick Pombreu en Carine Van Bogaert, louter om 
de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, het aangewezen is om eenzijdig en bij wijze van 
gunstmaatregel een tijdelijk precair gebruiksrecht toe te staan aan Werner Bogaerts; 
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Overwegende dat dergelijk precair gebruiksrecht slechts geldt voor een zeer beperkte periode, meer 
bepaald vanaf 12 maart 2018 tot het einde van het bouwverlof van het jaar 2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Aan Werner Bogaerts, wonende te 2900 Schoten aan de Arthur Verhoevenlaan 20, tijdelijk De Gilde, 
foyer van de Marktgebouwen, ter beschikking te stellen inzake het precair gebruiksrecht voor de 
uitbating vanaf 12 maart 2018 tot de start van de verbouwingswerken van de Marktgebouwen, en 
goedkeuring te hechten aan de hierna volgende overeenkomst die met hem wordt afgesloten: 

OVEREENKOMST PRECAIR GEBRUIKSRECHT 

Voor de tijdelijke uitbating van de gemeente-eigendom gelegen te 2900 Schoten, Markt 15 - 17 (De 
Gilde, foyer), deel uitmakend van het privaat domein van de gemeente Schoten. 

Tussen: 

enerzijds, de gemeente Schoten, vertegenwoordigd door de heer Maarten De Veuster, burgemeester en 
de heer Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris, 

hierna de "gemeente" genoemd, 

en 

anderzijds, Werner Bogaerts, wonende aan de Arthur Verhoevenlaan 20, 

hierna de "gebruiker" genoemd, 

is overeengekomen wat volgt: 

 

Onderwerp 

Artikel 1. 

§ 1. De gemeente Schoten verleent, bij wijze van gunstmaatregel, aan de gebruiker tijdelijk en precair 
het recht tot het uitbaten van foyer De Gilde, gelegen aan de Markt 15 - 17 te Schoten, deel uitmakend 
van het groter complex gekend als de Marktgebouwen.  

Deze overeenkomst wordt aangegaan in afwachting van de start van de verbouwingswerken aan de 
Marktgebouwen. 

Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst noch een handelshuurovereenkomst, 
noch een huurovereenkomst of een overeenkomst voor de vestiging van enig ander zakelijk recht 
betreft en de daarop betreffende specifieke wetgeving dus niet van toepassing is. 

§ 2. Het ter beschikking gestelde goed met bijhorigheden omvat het onroerende gebouw (cafélokaal) 
en de roerende goederen (cafémeubilair). 

§ 3. De gebruiker kan geen gebruik maken van het aan het cafélokaal verbonden woonappartement. Er 
is evenmin sprake van woninghuur, noch van een gebruiksrecht van dit woonappartement. 
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Plaatsbeschrijving 

Artikel 2. 

De gebruiker verklaart de goederen ontvangen te hebben in de staat die tegensprekelijk wordt 
vastgesteld voor de inwerkingtreding van de overeenkomst of uiterlijk op het ogenblik van de 
overdracht van de sleutels. 

Van de roerende in gebruik gegeven goederen wordt eveneens een inventaris opgemaakt. 

De plaatsbeschrijving en de inventaris worden als bijlagen bij de overeenkomst gevoegd. 

Duurtijd - Beëindiging overeenkomst 

Artikel 3. 

§ 1. De overeenkomst neemt een aanvang op 12 maart 2018 tot het einde van het bouwverlof van het 
jaar 2018, zonder dat een formele aangetekende opzegbrief nodig is. 

§ 2. De gebruiker wordt door de gemeente op de hoogte gesteld wanneer zij de belangrijke 
verbouwingswerken zal laten uitvoeren na het bouwverlof van 2018. In onderling overleg kan tussen 
de gemeente en de gebruiker nog nauwkeuriger worden afgesproken wanneer het cafélokaal terug ter 
beschikking moet worden gesteld van de gemeente. 

§ 3. De gemeente verbindt zich ertoe de gebruiker geregeld op de hoogte te brengen van de planning 
van de beoogde werkzaamheden, zodat tijdig wederzijds de nodige maatregelen kunnen genomen 
worden. 

§ 4. Indien de gebruiker door omstandigheden na het verstrijken van de voormelde termijn in het bezit 
wordt gelaten van het cafélokaal, zal de overeenkomst verder gelden voor onbepaalde duur, die een 
einde neemt op verzoek van de ene of de andere partij, drie maanden na een opzegging bij 
aangetekende brief. 

Gebruiksvergoeding 

Artikel 4. 

De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op een symbolische euro per maand. 

De betaling zal gebeuren door storting op de rekening IBAN BE37 0961 1222 0028 van de gemeente 
Schoten bij Belfius. 

Exploitatievereisten 

Artikel 5. 

De gebruiker verklaart te beschikken over de nodige attesten om een drankgelegenheid te mogen 
uitbaten. Hij dient zich in regel te stellen met alle wettelijke vereisten, verbonden aan de uitbating van 
een handelszaak, zoals sociale wetgeving, btw, .... 

Nutsvoorzieningen 

Artikel 6. 

Alle energiekosten en kosten van nutsvoorzieningen, verbonden aan de ter beschikking gestelde 
lokalen en hun exploitatie, zijn ten laste van de gebruiker. 

Indien er geen afzonderlijke meters voorhanden zijn voor het cafélokaal (water, gas, elektriciteit), 
noch een afzonderlijke verwarmingsinstallatie, zal gewerkt worden met de door de gebruiker aan de 
gemeente terug te betalen kostenforfaits, gebaseerd op zijn werkelijk verbruik. 

Rechten en verplichtingen 

Artikel 7. 

§ 1. De gebruiker dient de uitbating van de foyer De Gilde verder te zetten, doch geheel op eigen 
risico en verantwoordelijkheid, zonder tussenkomst noch verantwoordelijkheid vanwege de gemeente. 
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§ 2. Het precair gebruiksrecht in deze overeenkomst kan zowel aan een natuurlijke persoon als aan een 
rechtspersoon worden toegestaan. 

§ 3. De gebruiker en de gemeente kunnen in onderling overleg twee sluitingsdagen bepalen. 

§ 4. De inkomsten gegenereerd door de exploitatie zullen geheel aan de gebruiker toekomen, zonder 
enige vergoeding aan de gemeente. 

§ 5. De gebruiker zal het sleutelbeheer uitoefenen van de bovenliggende lokalen in de 
Marktgebouwen, en van de film- en theaterzaal op het gelijkvloers, welke ter beschikking worden 
gesteld van derden, dit ter compensatie voor de meeropbrengsten die dit gebruik door derden voor hem 
meebrengen. 

§ 6. De gebruiker zal een algemeen toezicht houden en abnormaliteiten signaleren aan de gemeente. 

§ 7. De gebruiker verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde cafélokaal en cafémeubilair goed te 
onderhouden, en deze bij het einde van de overeenkomst terug te geven aan de gemeente in de staat 
zoals hij het onroerend goed en de roerende goederen ontvangen heeft (zie plaatsbeschrijving). 

Aansprakelijkheid - Verzekering 

Artikel 8. 

§ 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan het ter beschikking gestelde 
goed. 

De gebruiker is volledig verantwoordelijk ten opzichte van derden voor alle ongevallen en schade 
veroorzaakt door het bezit of het gebruik van het door de gemeente ter beschikking gestelde goed. 

§ 2. De gebruiker dient zich tegen alle risico’s verbonden aan de exploitatie van een café (o.m. inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffingsgevaar) op 
voldoende wijze te verzekeren. De gebruiker zal een kopie van de verzekeringspolis voorleggen aan 
de gemeente. 

Verbod van overdracht en onderverhuur van de overeenkomst 

Artikel 9. 

De overdracht van de overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, is verboden. 

Het is de gebruiker eveneens verboden de ter beschikking gestelde ruimte geheel of gedeeltelijk onder 
te verhuren. 

Verbreking van de overeenkomst 

Artikel 10. 

§ 1. De gemeente heeft steeds het recht om eenzijdig, en zonder dat enige opzeg of schadeloosstelling 
vereist is, deze overeenkomst te verbreken indien het openbaar belang dit zou vereisen of indien de 
gebruiker in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze overeenkomst na te leven. 

Worden in het bijzonder beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 

1.  slecht onderhoud van de ter beschikking gestelde ruimten of goederen, grove nalatigheid in de 
uitbating of in geval van onbekwaamheid om het beroep uit te oefenen 

2.  niet-naleving van de in de huidige overeenkomst gestipuleerde voorwaarden 

3.  faillissement van de gebruiker of onmiskenbare insolvabiliteit van de gebruiker, met alle middelen 
te bewijzen 

4.  veroordeling van de gebruiker tot een criminele of correctionele straf die de goede naam van de 
uitbating schaadt 

5.  indien het algemeen belang wordt geschaad 
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6.  vaststelling ten laste van de gebruiker of zijn afgevaardigde, van feiten die in strijd zijn met de 
goede zeden of die de openbare orde verstoren 

7.  overlijden van de gebruiker. 

De opsomming is niet limitatief. 

§ 2. De overeenkomst zal door de gemeente voortijdig en van rechtswege kunnen beëindigd worden 
mits betekening per gemotiveerde aangetekende brief, in geval van ernstige tekortkomingen aan de 
contractuele verplichtingen door de gebruiker. 

Als bewijs van de feiten die aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, volstaat de 
vaststelling door de gemeente. 

De gebruiker zal geen enkele vergoeding kunnen eisen voor het beëindigen van de overeenkomst door 
de gemeente overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. 

Alle kosten voortvloeiend uit feiten die de gebruiker ten laste worden gelegd en die een voortijdig 
einde van de overeenkomst tot gevolg hebben, zullen door de gebruiker moeten gedragen worden. 

Door het feit zelf van het aanvaarden van de overeenkomst machtigt de gebruiker de gemeente om in 
zijn plaats, op zijn kosten en risico te handelen, indien hij nalaat één of meer bepalingen van de 
overeenkomst stipt na te leven. 

Registratieverplichting 

Artikel 11. 

De kosten van registratie zijn uitsluitend ten laste van de gebruiker. Hij verbindt zich ertoe een kopie 
van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan de gemeente. 

 

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Schoten op 22 februari 2018 in twee originele exemplaren. 

Elke partij erkent een getekend exemplaar ontvangen te hebben. 

 

De gemeente,        De gebruiker, 

De gemeentesecretaris  De burgemeester 

 

 

Rony Lejaeghere  Maarten De Veuster   Werner Bogaerts 

 

12. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IKA IN VOORTZ ETTING  

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Overwegende dat in de buitengewone algemene vergadering van IKA op 21 december 2017 geen 3/4 
meerderheid voor de voorgestelde splitsing werd bereikt; 

Gelet op de brief van IKA d.d. 6 februari 2018, binnengekomen op 7 februari 2018 (427/2018) met 
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van IKA in voortzetting op 27 maart 2018; 

Overwegende dat de agendapunten 6 tot en met 20 alsdan worden hernomen; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 mei 2014 waarin raadslid Willy Van Camp en plaatsvervanger Ilse 
Stockbroekx werden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de vergaderingen van IKA; 

Gelet op de toelichting gegeven door schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Vermits er op de buitengewone algemene vergadering IKA op 21 december 2017 geen 3/4 
meerderheid bleek te zijn om het dossier in alle sereniteit te kunnen deblokkeren werd door de 
vergadering beslist om de vergadering in voortzetting te verklaren. Er werd beslist om de vergadering 
op 27 maart 2018 om 19.00 uur verder te zetten.  

De agendapunten 6 tot en met 20 zullen alsdan worden hernomen. 

Notariële gedeelte van de BAV 

6.  Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka en 
Zefier cvba. 

7.  Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 
4a derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a volledig volgestort 
zijn. 

8.  Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 
4b derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in rekeningsector 
4b volledig volgestort zijn. 

9.  Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met 
kengetal 1. 

10.  Wijziging van artikel 7 - bis van de statuten met het oog op de vereffening van de 
rekeningsector met kengetal 1. 

11.  Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector 
met kengetal 1. 

12.  Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, 
kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging 
ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1. 

13.  Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening van de 
rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en 
uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen. 

14.  Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de 
gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet 
betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
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15.  Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende vereniging 
Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de 
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met 
name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

16.  In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan 
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 
vergadering die tot de splitsing besluit. 

17.  Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 

18.  Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van 
de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende 
voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 
Kempen en het Antwerpse: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie 
in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing. 

19.  In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur. 
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20.  Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid 
machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 14 afstand te 
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de 
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, 
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de Iveka OV en Zefier cvba te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 
van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg 
hiervan, authentiek vast te stellen 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 
27 maart 2018 op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en 
kennisgeving hiervan te verrichten aan IKA. 

 

13. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
BORGEINDSTRAAT 33: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERS ONEN 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 verslag van de technische dienst d.d. 11 januari 2018; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Borgeindstraat 33. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden 
voor personen met een handicap t.h.v. Borgeindstraat 33 over een lengte van 6 meter. Het 
verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met 
opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

14. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN 110: AANVRAAG PARKEERPL AATS 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 verslag van de technische dienst d.d. 29 januari 2018; 

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

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

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende Ridder 
Walter Van Havrelaan 110. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 
worden voor personen met een handicap t.h.v. Ridder Walter Van Havrelaan 110 over een lengte van 
6 meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 
met opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
WIJZIGING VAN HET PARKEERREGIME IN DE KOLONIESTRAAT  

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 gunstig advies van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 2 februari 2018; 

Overwegende dat het parkeerregime gewijzigd wordt naar het advies van de verkeerscommissie; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Dirk Van Onckelen; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de 
Koloniestraat. 

Artikel 2 

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

 

16. SUBSIDIEREGLEMENT WIJKVERENIGINGEN 2018  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2017 houdende goedkeuring van het 
subsidiereglement wijkverenigingen 2017; 

Gelet op de wenselijkheid om dit reglement te hernemen voor het kalenderjaar 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement wijkverenigingen voor het jaar 2018: 

1) DOELSTELLINGEN 

Met dit reglement wordt getracht om de volgende 5 doelstellingen te realiseren: 

- bevorderen van verbondenheid tussen wijkbewoners 

Wijkverenigingen spelen een belangrijke rol ter versterking van het sociaal netwerk tussen 
buurtbewoners. Met dit reglement worden wijkverenigingen hierin ondersteund. De basissubsidie 
garandeert dat de wijkverenigingen een gepaste communicatie kunnen onderhouden met de bewoners. 
Daarnaast zorgt een activiteitensubsidie ervoor dat aangename en nuttige activiteiten makkelijker 
georganiseerd kunnen worden om zo concreet te werken aan samenlevingsopbouw. 

 - verhoging representativiteit en slagkracht wijkverenigingen 

Een wijkvereniging heeft als een van de belangrijkste opdrachten om namens de wijkbewoners 
problemen aan te kaarten en met het gemeentebestuur overleg te plegen over mogelijke oplossingen. 
Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat het wijkbestuur echt voeling heeft met de medebewoners 
zodat het wijkbestuur beschouwd kan worden als een ‘gevolmachtigde wijkafvaardiging’. Door te 
werken met een aantal straatafgevaardigden per wijkvereniging (verspreid over de wijk), wordt de 
representativiteit verhoogd. Zo krijgen de wijkverenigingen extra slagkracht in hun contacten met het 
gemeentebestuur en kan het bestuur van de wijkvereniging haar rol spelen als bevoorrechte 
gesprekspartner bij alle vormen van inspraak die het gemeentebestuur organiseert in de betrokken 
wijk. 
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- extra dynamisering bestaande wijkverenigingen 

Zoals alle vormen van verenigingsleven, hebben ook wijkverenigingen het soms moeilijk om nieuwe 
bestuursleden en medewerkers te vinden die voor opvolging en continuïteit kunnen zorgen. Door te 
werken met een jaarlijkse hernieuwing van de erkenning als wijkvereniging (met bevestiging van de 
straatafgevaardigden en het bestuur), is er een blijvende oproep tot versterking. Door de noodzaak in 
te bouwen om het voorziene aantal straatafgevaardigden te behouden, wordt automatisch de vraag 
levendig gehouden om vervangers aan te trekken en warm te maken om de taak over te nemen van 
vertrekkende straatafgevaardigden. 

- duidelijke structuur bieden aan opstartende wijkverenigingen 

Het stimuleren van inwoners tot de oprichting van wijkverenigingen waar er nog geen zijn, is op zich 
een evidente doelstelling. Anderzijds zitten kandidaat-starters met vragen en moet getracht worden om 
de drempelvrees weg te nemen. Door een aantal basisregels op te stellen die voor alle 
wijkverenigingen gelden en door het aanbieden van een eenvoudige procedure met één formulier, 
wordt getracht om kandidaat-starters een duidelijk antwoord te bieden, waarbij ze zich van meet af aan 
kunnen richten op een doorzichtig regelgevend kader. 

- respecteren eigenheid wijkverenigingen 

Wijkverenigingen moeten een onafhankelijke rol kunnen spelen ten voordele van hun wijkbewoners 
en dit zonder (partij)politieke invloed. Tevens willen we uiteraard rekening houden met de eigenheid 
van elke wijk. Er wordt getracht dit te bereiken door het voorzien in een beperkt aantal, maar 
duidelijke basisregels, die voldoende vrijheid moeten laten aan de heterogene wijkverenigingen om 
hun eigen werking vorm te geven. 

2) ERKENNING 

Art. 1.- Om door het gemeentebestuur erkend te worden en te blijven moet de wijkvereniging jaarlijks 
een engagementsverklaring indienen waaruit blijkt dat ze: 

1.1. open staat voor alle ideologische strekkingen en politiek neutraal handelt 

1.2. het algemeen welzijn van de wijk en de kwaliteit van het wonen in de meest ruime zin van het 
woord wil bevorderen 

1.3. overleg, samenwerking en goed nabuurschap onder de inwoners aanmoedigt en verwezenlijkt 

1.4. zich op meer dan één actiepunt toelegt 

1.5. alle bewoners van de wijk vertegenwoordigt, zonder hen hiervoor te verplichten een bijdrage te 
betalen, en tot doel heeft om namens hen als gesprekspartner met het gemeentebestuur op te 
treden. 

Art. 2.- Naast bovenstaande erkenningsvoorwaarden wordt van de wijkvereniging verwacht dat ze: 

2.1. minstens twee activiteiten per jaar organiseert (waaronder één algemene vergadering) waarop 
alle inwoners van de wijk worden uitgenodigd 

2.2. een afgevaardigde stuurt naar de wijkvoorzittersvergaderingen 

2.3. de gemeentelijke informatie op een correcte manier doorgeeft aan de wijkbewoners. 

Art. 3.- Elke wijkvereniging bepaalt vrij de omvang van haar werkingsgebied dat minstens uit 3 aan 
elkaar grenzende straten bestaat. 

Art. 4.- De werking van elke wijkvereniging wordt gedragen door straatafgevaardigden en een 
wijkbestuur: 
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4.1. als straatafgevaardigden komen alle wijkbewoners in aanmerking die op de één of andere wijze 
een bijdrage leveren aan de wijkvereniging (bv. bestuursleden, afgevaardigden namens de wijk 
in gemeentelijke adviesraden, medewerkers bij activiteiten, enz. …) 

4.2. daarnaast voorziet elke wijkvereniging in een bestuur, waarvan de bestuursleden onderling de 
functies verdelen die zij nodig achten. In elk geval benoemt elk wijkbestuur minstens een 
voorzitter en een penningmeester, die niet op eenzelfde adres wonen 

4.3. politieke mandatarissen kunnen niet als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester 
in een wijkbestuur fungeren. 

Art. 5.- Elke wijkvereniging moet voorzien in een aantal straatafgevaardigden volgens de volgende 
vertegenwoordigingsregels: 

5.1. het bestuur van een wijk met minder dan 400 inwoners dient minstens 4 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 3 verschillende straten 

5.2. het bestuur van een wijk met 401 tot 800 inwoners dient minstens 6 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 3 verschillende straten 

5.3. het bestuur van een wijk met 801 tot 1.600 inwoners dient minstens 12 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 6 verschillende straten 

5.4. het bestuur van een wijk met 1.601 tot 3.200 inwoners dient minstens 14 straatafgevaardigden te 
hebben, afkomstig uit minstens 10 verschillende straten 

5.5. het bestuur van een wijk met meer dan 3.200 inwoners dient minstens 18 straatafgevaardigden 
te hebben, afkomstig uit minstens 14 verschillende straten. 

Een wijkvereniging die op het moment van de jaarlijks te hernieuwen erkenningsaanvraag, (met name 
uiterlijk 31 januari) niet beantwoordt aan deze vertegenwoordigingsregels, krijgt nog tot 30 april de 
kans om zich hiermee in regel te stellen. 

Het inwonersaantal per straat en per wijk wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeentelijke 
bevolkingsdienst op basis van de door de wijken ingediende gebiedsomschrijving. 

Art. 6.- De jaarlijkse algemene vergadering bevestigt de straatafgevaardigden en het wijkbestuur voor 
één jaar. De uitnodiging voor deze algemene vergadering vermeldt de kandidaat-straatafgevaardigden 
en het kandidaat-wijkbestuur, evenals een open oproep naar eventuele nieuwe kandidaten. 

Art. 7.- De erkenning van de wijkverenigingen dient jaarlijks hernieuwd te worden. Hiertoe dient 
iedere wijkvereniging het volgende mee te delen: 

7.1. de engagementsverklaring vermeld onder art. 1, ondertekend door de voorzitter en de 
penningmeester 

7.2. een precieze opsomming van de straten die binnen haar werkingsgebied liggen 

7.3. de adresgegevens van de straatafgevaardigden en van de bestuursleden 

7.4. het correspondentieadres van de wijkvereniging 

7.5. een korte neerslag, opgave van het aantal aanwezigen en een kopie van de uitnodiging van 
minstens één algemene vergadering die werd georganiseerd in het jaar voorafgaand aan de 
erkenningsaanvraag. 

Art. 8.- Een nieuw startende wijkvereniging kan op elk ogenblik een erkenningsaanvraag indienen. 
Zodra deze wijkvereniging wordt erkend door het college van burgemeester en schepenen, ontvangt 
deze als startpremie de forfaitaire som van 100,00 euro, ter dekking van haar opstartkosten voor dat 
lopende eerste kalenderjaar. 
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3) SUBSIDIËRING  

Art. 9.- Principe 

Het college van burgemeester en schepenen geeft jaarlijks en binnen de beschikbare budgettaire 
ruimte een subsidie aan wijkverenigingen die voldoen aan de erkenningsregels vermeld in artikels 1 
tot 7. De subsidie is gebaseerd op de werking en de activiteiten van het voorbije kalenderjaar. 

Art. 10.- Basissubsidie 

Elke erkende wijkvereniging waarvan de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt 0,30 euro per 
inwoner van haar wijk, met een minimum van 250,00 euro en een maximum van 1.000,00 euro. 

Art. 11.- Activiteitensubsidie 

Naast deze subsidie per inwoner, kan elke wijkvereniging jaarlijks minimum 2 en maximum 8 
activiteiten ter subsidiëring aanbrengen. Een BIN (Buurtinformatienetwerk) kan niet ter subsidiëring 
worden ingediend aangezien het gemeentebestuur reeds de gesprekskosten voor alle BIN’s betaalt. 

Voor elke activiteit die weerhouden wordt voor subsidiëring wordt 100,00 euro toegekend. 

De activiteitensubsidie wordt verhoogd naar 200,00 euro voor een wijkfeest dat over meerdere dagen 
verspreid wordt. 

Een wijkvereniging kan slechts één maal per jaar de plaatsing van een bladcontainer als te subsidiëren 
activiteit inbrengen. 

De organisatie van een algemene vergadering komt enkel in aanmerking voor subsidiëring indien deze 
gekoppeld wordt aan een andere activiteit, bijv. nieuwjaarsreceptie, ontbijt, … 

Art. 12.- Uiterlijk op 31 januari vraagt de wijkvereniging, samen met de aanvraag tot (hernieuwing 
van) haar erkenning, de subsidies voor het voorbije jaar aan. De subsidieaanvraag bevat: 

12.1.  de namen en adressen van de twee bestuursleden onder wiens verantwoordelijkheid de 
uitbetaling van subsidie kan gebeuren 

12.2.  het post- of bankrekeningnummer van de wijkvereniging 

12.3.  een ingevuld aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld en waarbij 
bewijzen (bv. foto’s, rekeningen, uitnodigingen, ...) worden gevoegd van de activiteiten 
waarvoor subsidies worden aangevraagd. 

4) ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 13.- De erkennings- en subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 31 januari ingediend bij de 
inspraakambtenaar door de invulling van een formulier dat tijdig aan de wijkverenigingen wordt 
overgemaakt. 

Art. 14.- De erkennings- en subsidieaanvraag wordt met advies van de inspraakambtenaar voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen. De beslissing van het college wordt schriftelijk en 
gemotiveerd overgemaakt aan de wijkvereniging. 

Art. 15.- De uitbetaling van de subsidies gebeurt uiterlijk eind mei. 

Art. 16.- Het is niet toegelaten om eenzelfde activiteit via verschillende gemeentelijke subsidiekanalen 
ter subsidiëring in te dienen. 

Art. 17.- Dit reglement geldt voor het kalenderjaar 2018. 
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17. SUBSIDIEREGLEMENT: WERKING SCHOTENSE JEUGDVEREN IGINGEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Werking van Schotense jeugdverenigingen" voor 
het dienstjaar 2018. 

 

18. SUBSIDIEREGLEMENT: SCHOTENSE JEUGDHUIZEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 
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Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Schotense jeugdhuizen" voor het dienstjaar 2018. 

 

19. SUBSIDIEREGLEMENT: VORMING JEUGDWERK  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "vorming jeugdwerk" voor het dienstjaar 2018. 
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20. SUBSIDIEREGLEMENT: GROTE VERBOUWINGSWERKEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "grote verbouwingswerken" voor het dienstjaar 
2018. 

 

21. SUBSIDIEREGLEMENT: ONDERHOUDSWERKEN AAN JEUGDLO KALEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 
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Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "onderhoudswerken aan jeugdlokalen" voor het 
dienstjaar 2018. 

 

22. SUBSIDIEREGLEMENT: PROJECTSUBSIDIES 

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "projectsubsidies" voor het dienstjaar 2018. 
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23. SUBSIDIEREGLEMENT: REPETITIERUIMTE  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "repetitieruimte" voor het dienstjaar 2018. 

 

24. SUBSIDIEREGLEMENT: GEHANDICAPTENWERKING  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2018; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 16 januari 2018; 
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Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 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, Erik Maes, Gerald Adriaensen, Dirk Van 
Onckelen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "gehandicaptenwerking" voor het dienstjaar 2018. 

 

 

Zitting geheven te 20.45 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


