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Gemeente 
Schoten 

3E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
29 MAART 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, Catharina Van Osta, schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik 
Maes, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Nadine Van Mol, Peter Van Nederkassel, 
Veerle Deparcq, Dirk Van Onckelen, raadsleden. 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Juan Leysen de vergadering. 

Vanaf punt 14 vervoegt schepen Lieven De Smet de vergadering. 

Vanaf punt 14 vervoegt raadslid Pieter Gielis de vergadering. 

Vanaf punt 16 verlaat schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 17 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 

Vanaf punt 18 vervoegt raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 

Vanaf punt 21 verlaat raadslid Erik Maes de vergadering. 

Vanaf punt 23 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 23 vervoegt raadslid Erik Maes 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; 

Kan  het exemplaar van het verslag dat ik krijg recto verso afgedrukt worden? 

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

We zullen hier voor zorgen. 
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Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 22 
februari 2018. 

 

2. AGBS - SPORTHAL DE ZEURT - VERDEELSLEUTEL ERELON EN ADVOCAAT, 
EXPERTISEKOSTEN, PROCEDUREKOSTEN 

De raad, 

Neemt akte: 

van het principieel akkoord genomen in het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 februari 
2018 betreffende de regeling tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten (AGBS) en de gemeente 
Schoten met betrekking tot de opsplitsing van betaling van de erelonen van advocaat Marco Schoups 
en de erelonen van de gerechtsdeskundige, evenals de procedurekosten en aanverwanten (2/3 voor het 
AGBS en 1/3 voor de gemeente Schoten) in het dossier "Ingebrekestelling Pellikaan". 

 

3. AGBS - STATUTENWIJZIGING GOEDGEKEURD DOOR DE VLA AMSE 
REGERING  

De raad, 

Neemt akte: 

van het ministerieel besluit d.d. 9 februari 2018 waarbij het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 
december 2017 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. 

 

4. VASTSTELLING VOORWAARDEN PROVISIE(REKENING)  

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 162 § 1 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de secretaris, na advies van de 
financieel beheerder, kan beslissen om aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking te 
stellen om de betaling van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel of 
onmiddellijk voor de goede werking van de dienst moeten worden gedaan, mogelijk te maken; 

Gelet op artikel 162 § 4 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad de voorwaarden 
bepaalt voor de terbeschikkingstelling van provisies;  

Overwegende dat de bepaling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een provisie 
noodzakelijk is voor de goede werking van de gemeente; 

Gelet op het voorstel van de communicatiedienst om te adverteren op de gemeentelijke sociale 
mediakanalen om meer mensen of specifieke doelgroepen te bereiken;  
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Gelet op het collegebesluit van 6 februari 2018 waarin toelating wordt gegeven aan de 
communicatiedienst om te adverteren op Facebook en waarin akkoord wordt gegaan om hiervoor een 
maximumbudget van 2.500,00 euro te voorzien; 

Overwegende dat een jaarlijks advertentiebudget van 2.500,00 euro opgenomen is in het 
meerjarenplan 2014-2021 op registratiesleutel 1/2/1/6/61605000/011902; 

Overwegende dat het plaatsen van een advertentie onmiddellijk betaald dient te worden en dat 
voorgesteld wordt om hiertoe een provisierekening te openen waarvan het beheer gebeurt door de 
personeelsleden van de communicatiedienst; 

Overwegende dat het hier een apart te openen rekening betreft waarvoor de betrokken personeelsleden 
uitsluitend verantwoordelijk zijn en die enkel dient om uitgaven te doen binnen het aangegeven kader; 

Overwegende dat de toekenning van een provisie i.c. zal bijdragen tot een efficiënte werking van de 
communicatiedienst; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

Onze fractie nam akte van dit agendapunt maar heeft hier toch een aantal bezorgdheden.  Blijkbaar is 
dit onderwerp niet nieuw en is het een wens die al langer door de dienst communicatie geuit werd.  
Het budget zou besteed worden aan het promoten van pagina´s en berichten op facebook, later 
mogelijk Instagram, Whatsapp enz…  Wie even de moeite genomen heeft om wat rond te googelen zal 
kunnen vaststellen dat er heel wat vragen gesteld worden over deze werkwijze.  Zowel wat betreft het 
afgrenzen van het budget, het bepalen van de doelgroepen en of de resultaten overeenkomen met de 
gestelde verwachtingen.  Het promoten van pagina´s maakt in de eerste plaats Facebook rijker en 
gezien de gehele commotie die er momenteel aan de gang is moeten we als openbaar bestuur toch 
minstens het gesprek aangaan of we hierin willen meestappen. 

Daarnaast valt ons ook de timing op.  Hoewel het dossier reeds lang aansleept wordt het nu wel door 
het college principieel goedgekeurd.  Net voor de gemeenteraadsverkiezingen nog wat extra promotie 
maken voor verwezenlijkingen van de gemeente en/of haar schepenen is natuurlijk niet de bedoeling, 
toch?  In tempore non suspecto zou deze factor uit de vergelijking gehaald kunnen worden, maar nu 
hebben we hier toch onze bedenkingen over. 

Waarom werd dit niet op de raadscommissie VIRI besproken zodat zij eventueel mee kon denken over 
de krijtlijnen van het gebruik van deze sociale media. 

Onze fractie vraagt om dit alsnog te agenderen op een RC VIRI en geen pagina´s/artikels te promoten 
alvorens dit besproken werd. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Wij sluiten ons hierbij aan. 

Gelet op het antwoord van schepen Iefke Hendrickx: 

Ik zal de bedenking zeker doorgeven aan onze communicatiedienst. Zij zijn altijd in het verleden 
correct geweest. Ik zou toch willen stemmen over dit punt. In mei is er een VIRI. De krijtlijnen 
kunnen daarin besproken worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

Uitstel is geen afstel, het gaat maar om een paar maanden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Voor een goed begrip; de communicatiedienst doet goed werk. Voor ons is dit gegeven echter nieuw 
en daarom is het logisch dat er eerst naar een raadscommissie gegaan wordt. 
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Gaat over tot de stemming over het door raadslid Kurt Vermeiren ingediende amendement om  dit 
punt uit te stellen tot een gemeenteraadscommissie zich hierover heeft kunnen buigen: 

Aantal deelnemers: 23 

Er zijn 7 ja stemmen en 16 neen stemmen 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Peter Arnauw, Ghislaine Peleman, Jacky 
Van den Broek, Piet Bouciqué stemmen ja. 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Ann Pycke, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen neen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 16 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen, 3 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Ann Pycke, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

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

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de terbeschikkingstelling van een provisie aan de communicatiedienst, d.m.v. de 
opening van een provisierekening, met het oog op de te verrichten kleine betalingen van dagelijks 
bestuur in het kader van het adverteren op de gemeentelijke sociale mediakanalen. 

Artikel 2 

Volgende voorwaarden te verbinden aan de terbeschikkingstelling van een provisie op de in artikel 1 
genoemde provisierekening van de communicatiedienst: 

-  De personeelsleden van de communicatiedienst aan wie de provisie ter beschikking wordt gesteld 
en die nominatief worden aangeduid door de secretaris overeenkomstig artikel 162 § 1 van het 
Gemeentedecreet, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de provisie(rekening). 

-  De provisie wordt tegen ontvangstbewijs ter beschikking gesteld. Ze bedraagt maximum 500,00 
euro per schijf met een maximum van 2.500,00 euro per jaar en wordt op de provisierekening 
gestort. 

-  De provisie kan enkel aangewend worden voor het adverteren op de gemeentelijke sociale 
mediakanalen. Betalingen dienen te gebeuren door middel van een bankkaart. 

-  Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van een volgende schijf dienen de nodige bewijsstukken 
van de uitgaven ten laste van de vorige schijf te worden voorgelegd aan de financiële dienst en 
worden deze in de boekhouding van de gemeente opgenomen (aanzuivering van de provisie). De 
aanzuivering van de provisie gebeurt minstens éénmaal per kwartaal. 

-  Het beheer van de provisie wordt beëindigd door een eenzijdige beslissing van de secretaris, de 
uitdiensttreding van of de wijziging van dienst door het betrokken personeelslid van de 
communicatiedienst. Binnen de 10 werkdagen na de beëindiging van het beheer dient de provisie 
aangezuiverd te worden. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de secretaris en aan de financieel beheerder. 
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5. LOKALE POLITIE: KENNISNAME GOEDKEURING BEGROTING  2018 

De raad, 

Gelet op het besluit van 21 december 2017 van de gemeenteraad waarbij de politiebegroting 2018 
werd goedgekeurd;  

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 
toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Neemt akte: 

van het besluit van 12 februari 2018 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende 
goedkeuring van de begroting 2018 van de politiezone Schoten. 

 

6. MOBILITEIT 2018/02  

De raad, 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de aanvullende omzendbrief GPI 15 d.d. 24 januari 2002 inzake de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het KB van 30 januari 2006 inzake nieuwe bepalingen van de mobiliteitsregeling; 

Overwegende dat door vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten, aan het stelsel van de mobiliteit uitvoering kan worden gegeven; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel kader van 
de lokale politie Schoten; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-personeelskader 
van de lokale politie; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2017 houdende de mobiliteitscyclus 2018/01; 

Gelet op het verslag van 6 maart 2018 van Hilde Melis, personeelsconsulente van de politiezone 
Schoten; 

Overwegende dat inzake de tweede mobiliteitscyclus voor 2018 de vacant te verklaren betrekkingen 
dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM); 

Overwegende dat mededeling dient te gebeuren aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage 1 van 
het KB Mobiliteit, dat hierbij eveneens de selectiemodaliteiten dienen bepaald te worden; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman,  

Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie 
van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM): 

Officierenkader: 

- één (1) betrekking van commissaris van politie GEDI 

- één (1) betrekking van commissaris van politie ELPZ 

- één (1) betrekking van commissaris van politie BGPZ 

- één (1) betrekking van commissaris van politie OO 

Middenkader:   

- drie (3) betrekkingen van hoofdinspecteur van politie ELPZ 

- één (1) betrekking van hoofdinspecteur van politie  BGPZ - verkeersspecialist 

Basiskader: 

- één (1) betrekking van inspecteur van politie functioneel beheer 

- één (1) betrekking van inspecteur van politie BGPZ - wijkpolitie 

- één (1) betrekking van inspecteur van politie GEDI 

- één (1) betrekking van inspecteur van politie jeugd en gezin. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 
in bijlage 1 bij het KB van 20 november 2001. Hierbij wordt de vaststelling van de uiterste datum 
waarop de kandidaatstelling voor de vacatures dient te gebeuren, overgelaten aan DPM, zoals 
gevraagd in punt 3.1.3 van de omzendbrief GPI van 24 januari 2001. 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de wijze van selectie onder de kandidaten te bepalen als volgt: 

voorwaarde 2:  het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de 
korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt 

voorwaarde 5:  het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. 

Voor de betrekking van commissaris wordt bijkomende voorwaarde weerhouden: 

voorwaarde 6:  het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. 

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

Er wordt automatisch een mobiliteitsreserve aangelegd die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot 
de publicatie van de 2de navolgende cyclus. 
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Artikel 6 

De hierboven vermelde voorwaarden cumulatief in te schrijven in de selectiemodaliteiten en de 
anciënniteitsvoorwaarden niet te weerhouden. 

 

7. AANKOOP VAN EEN BEVEILIGDE ICT-TOEPASSING ("MOBI LE OFFICE") OM 
ISLP-MOBIEL TE GEBRUIKEN, VIA BESECURE - VERBREKING  VAN GEGUNDE 

OPDRACHT  

De raad, 

Gelet op artikel 33 (wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 
toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (artikel 236 NGW); 

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

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

Gelet op de wet van 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 artikels 2, 6° en 47 § 2 die 
de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

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 de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 7 september 2017, houdende goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een “Mobile Office”-systeem, die het toelaat 
om ISLP-mobiel te gebruiken; 

Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst op basis van het bestek 
met nummer DRI-2017/7635 met de ondernemer SECURITAS (SAIT), Sint Lendriksborre 3 te 1120 
Brussel; 

Gelet op de nota d.d. 9 februari 2018 van Jef Van Hemelryk, beleidsadviseur politiezone; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Aankoop van een beveiligde ICT toepassing ("Mobile 
Office") om ISLP-mobiel te gebruiken, via BeSecure” werd geraamd op € 10.330,58 excl. btw of  
€ 12.500,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat na contact met de leverancier en ontvangst van de offerte, gebleken is dat het bedrag 
aanzienlijk hoger is dan de eerder doorgegeven prijsindicatie, omdat de noodzakelijke installatiekost 
en onderhoudscontract 24/7 op de hardware oorspronkelijk niet werd opgenomen; 

Overwegende dat op 7 februari 2018 een overleg plaatsvond tussen de bijzonder rekenplichtige 
Herman Martens en Jef Van Hemelryk, beleidsadviseur politiezone, waar dit dossier besproken werd; 

Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, het aangewezen is deze opdracht niet te 
betekenen, de gunning te annuleren en de procedure opnieuw op te starten; 

Gelet op de toelichting door politie korpschef  Dirk Lemmens; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

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

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 september 2017 betreffende de goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze voor de plaatsingsprocedure voor “Aankoop van een beveiligde ICT-toepassing 
("Mobile Office") om ISLP-mobiel te gebruiken, via BeSecure” wordt ingetrokken. De opdracht wordt 
niet betekend, de gunning wordt geannuleerd en de procedure zal opnieuw opgestart worden. 

Artikel 2 

Betrokken partijen zullen hierover per brief ingelicht worden. 

 

8. AANKOOP VAN EEN BEVEILIGDE ICT-TOEPASSING (MOBIL E OFFICE) OM 
ISLP-MOBIEL TE GEBRUIKEN, VIA BESECURE - GOEDKEURIN G 

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), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 § 2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 
wanneer ze een beroep doen op een opdrachtencentrale; 

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 d.d. 9 februari 2018 van Jef Van Hemelryk, beleidsadviseur politiezone, 
houdende vraag en motivatie voor de aankoop van “Mobile Office”, een technische oplossing die het 
toelaat om ISLP-mobiel te gebruiken; 
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Gelet op de beveiligde mobiele oplossing BeSecure, die door de federale politie aangeboden wordt in 
samenwerking met de ICT Shared Services van de Kanselarij van de Eerste Minister, en die het 
gebruik van ISLP-mobiel beschikbaar maakt zodat het politiepersoneel haar politionele en 
administratieve taken kan vervullen, op elk moment en overal; 

Gelet op de nota d.d. 4 juli 2017, met referentie DRI-2017/7635 van de federale politie, waarbij aan de 
politiezones de mogelijkheid geboden wordt om in te stappen, via het raamcontract “DATACENTER” 
voor de “aankoop of huur van ICT-apparatuur (hard- en software) voor een datacenter met bijhorende 
diensten”, gegund door VITO NV, Boeretang 200 te 2400 Mol, handelend als opdrachtencentrale, aan 
Securitas, Sint Lendriksborre 3 te 1120 Brussel;  

Overwegende dat deze raamovereenkomst “DATACENTER” geldt tot 24 november 2020, en daarna 
nog tot drie maal toe een jaar kan verlengd worden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.436,68 excl. btw of € 
25.938,38 incl. 21 % btw over 60 maanden; 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcodes 
330/123-13 van de politiebegroting en 330/742-53 van de buitengewone politiebegroting; 

Overwegende dat de bestaande kredieten zullen opgetrokken worden in de eerstvolgende 
politiebegroting; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met referentie DRI-2017/7635 van de federale politie – 
Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van de politionele informatie 
en de ICT-middelen (DRI) en de raming voor de opdracht “Aankoop van een beveiligde ICT-
toepassing ("Mobile Office") om ISLP-mobiel te gebruiken, via BeSecure”. De raming bedraagt € 
21.436,68 excl. btw of € 25.938,38 incl. 21 % btw over 60 maanden. 

Artikel 2 

De kosten kunnen als volgt bepaald worden: 

• aankoop host server, L7 firewall , Awingu licenties, en service: € 23.881,38 btw inbegrepen 

• bijkomende optie voor evolutief onderhoud en consultancy: € 2.057,00 btw inbegrepen. 

Artikel 3 

Het uitgavekrediet voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op budgetcode 330/123-13 
van de politiebegroting en 330/742-53 van de buitengewone politiebegroting. 

Artikel 4 

De bestaande deelkredieten zullen in de eerstvolgende budgetwijziging aangepast en zo nodig 
opgetrokken worden. 
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Artikel 5 

Aan het politiecollege wordt machtiging gegeven om op basis van de offerte van Securitas in te 
tekenen op het raamcontract “DATACENTER” van Vito, optredende als opdrachtencentrale. 

 

9. POLITIEREGLEMENT GEMEENTERAADS- EN 
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018  

De raad, 

Gelet op de organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018; 

Overwegende dat, met het oog op het handhaven van de openbare orde in de verkiezingsperiode, in het 
bijzonder de aanplakkingen van verkiezingspropaganda, het nodig is een politiereglement uit te 
vaardigen; 

Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Goedkeuring te hechten aan het politiereglement gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 2018: 

Artikel 1 

De politieke partijen worden gemachtigd om de eigen verkiezingspropaganda aan te brengen op de 
officiële aanplakborden. 

De affiches en aanplakbiljetten betreffende kiespropaganda mogen op de openbare weg enkel 
aangebracht worden op de door de gemeente Schoten daartoe, voor het voeren van 
verkiezingspropaganda, geplaatste borden. 

Enkel in het Nederlands opgestelde verkiezingspropaganda mag aangebracht worden op de officiële 
aanplakborden. 

De officiële aanplakborden, voorbehouden voor deze verkiezingspropaganda, bevinden zich op 
volgende plaatsen: 

- Hendrik Consciencestraat (kerkplein - ter hoogte voorzijde kerk) 

- Gelmelenstraat (achter zaal Forum) 

- Paalstraat (omgeving Gasketelplein) 

- Deuzeldlaan (Eduard Steursstraat) 

- Villerslei (ter hoogte zendmast telefoon) 

- Calesbergdreef  (hoek Winkelstap) 

- Toekomstlaan (over Jozef Verhaegenstraat) 
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- Vordensteinstraat (pleintje Vordensteinstraat-Borkelstraat) 

- Ridder Walter Van Havrelaan (over Gelmelenstraat) 

- Rondpunt Kasteeldreef-Churchilllaan-Constant Neutjensstraat met zicht naar Churchilllaan 

- Brechtsebaan (onpare kant-overzijde huisnummer 722) 

- Rondpunt Koningshoflei-Alice Nahonlei. 

Alle borden zijn 1,22 m hoog en 9,80 m lang. De beschikbare ruimte wordt door de gemeentelijke 
dienst der werken verdeeld volgens het aantal regelmatig ingediende lijsten. 

Artikel 2 

Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches of allerhande materiaal voor aanplakking 
ervan te vervoeren, of verkiezingssaffiches aan te brengen, op de aanplakborden die door de 
gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking. Op de dag van de verkiezingen geldt dat 
verbod tussen 7 uur en 15 uur. 

Artikel 3 

Het is verboden de reeds op de voorziene borden aangeplakte kiesaffiches van een andere lijst te 
verwijderen of te overplakken, tenzij deze affiches op een andere dan de aan deze lijst toegewezen 
plaats werden geplakt. 

Het is verboden opschriften aan te brengen op de openbare weg en affiches aan te plakken of te 
plaatsen op gronden of aan goederen behorende tot het openbaar domein (openbare gebouwen, 
kunstwerken, bomen en aanplantingen, palen, verkeersborden, monumenten, ...). 

Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op private eigendommen en goederen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of vruchtgebruiker. 

Het is verboden strooibrieven of eender welk verkiezingsdrukwerk of propagandamateriaal uit te 
strooien op wegen, pleinen en andere openbare ruimten. 

Artikel 4 

De aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politieverordening werden 
aangebracht, kunnen ambtshalve worden weggenomen. 

De bevoegde gemeentelijke diensten zullen onverwijld en op eerste verzoek overgaan tot verwijdering 
van elke kiespropaganda op verboden plaatsen. Dit gebeurt op kosten van zij die de propaganda 
hebben aangebracht. De kostprijs wordt berekend aan het uurloon van de gemeentearbeiders die belast 
worden met het verwijderen van de bedoelde propaganda. 

Artikel 5 

Overtredingen op dit politiereglement worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties, 
voor zover bij wetten, algemene of provinciale reglementen en verordeningen op dit vlak geen andere 
straffen bepaald zijn. 

Artikel 6 

Huidig reglement is van kracht vanaf heden tot en met de verkiezingsdag van 14 oktober 2018. 

 

10. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET VERT ONEN VAN TV-
BEELDEN TIJDENS HET WK VOETBAL 2018  

De raad, 

Gelet op de organisatie van het WK voetbal vanaf 14 juni tot en met 15 juli 2018; 
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Gelet op de aanbeveling van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om voor het WK 
Voetbal 2018 een politieverordening op te stellen die gebaseerd is op de Omzendbrief OOP 42bis van 
26 juni 2016 betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische 
grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal;  

Gelet op de besprekingen tussen de lokale politie en dienst integrale veiligheid van de gemeente 
Schoten waarbij rekening gehouden werd met de organisatie van een braderij op 22, 23 en 24 juni 
2018, Globefest op 1 juli 2018, Hello! Schoten van 6 tot en met 13 juli 2018 en mogelijk andere 
initiatieven waardoor het risico tot het verstoren van de openbare orde vergroot; 

Gelet op de melding dat initiatiefnemers voor het vertonen van WK-beelden, in bepaalde 
omstandigheden, de toestemming nodig hebben van de FIFA; 

Gelet op de aanbevelingen van het Permanent Comité over het gebruik van plekken voor public 
viewing bij grootschalige sportevenementen; 

Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester volgens de nieuwe gemeentewet, Art. 134 - Par.1: In 
geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere 
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor 
de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan 
onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft 
gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door 
de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd; 

Overwegende dat het aangewezen is om een bijzonder politiereglement op te stellen teneinde het 
gebruik van beeldschermen op het openbaar domein en het vertonen van TV-beelden, tijdens de 
periode van het WK Voetbal 2018, te reglementeren en om in geval van eventuele inbreuken te 
kunnen optreden; 

Gelet op voorliggend voorstel van Bijzonder Politiereglement betreffende het vertonen van TV-
beelden tijdens het WK Voetbal 2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ik blijf het jammer vinden dat er geen grote schermen kunnen opgericht worden, dit hoeft voor ons 
niet door de gemeente worden georganiseerd, bvb. de middenstand zou dit zelf kunnen organiseren. 
Specifieke vraag: waarom mogen beamers of projectoren niet gebruikt worden? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

We willen geen grote schermen of evenementen organiseren of laten organiseren omdat we de lokale 
middenstand maximaal willen ondersteunen. Inzake beamers en dergelijke: er zijn in het verleden 
aanvragen geweest om op blinde muren te mogen projecteren, vaak aan de overkant van de straat, 
waardoor terug hetzelfde effect krijgen als het gebruik van een groot scherm waar we zoals gezegd 
geen voorstander van zijn. 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met voorliggend voorstel van Bijzonder Politiereglement betreffende het vertonen 
van TV-beelden tijdens het WK Voetbal 2018. 

Artikel 2 

Deze materie zo ruim mogelijk te communiceren naar de doelgroepen via de geijkte kanalen. 
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11. REGLEMENT INWENDIGE ORDE GEMEENSCHAPSWACHT-VAST STELLER  

De raad, 

Gelet op de indiensttreding van een gemeenschapswacht-vaststeller; 

Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, 
tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet; 

Gelet op voorliggend voorstel van reglement van inwendige orde voor de gemeenschapswacht-
vaststeller; 

Gelet op de besprekingen die hierover werden gevoerd tijdens het syndicaal overleg d.d. 13 maart 
2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ik vond niets terug over GAS-bevoegdheid voor de gemeenschapswacht 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Het betreft hier een aantal bepalingen van inwendige orde, dit staat los van de bevoegdheden of 
opdrachten die we aan de gemeenschapswacht-vaststeller meegeven. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan voorliggend reglement van inwendige orde voor de gemeenschapswacht-
vaststeller. 

 

12. LEVEREN VAN 1 BEDRIJFSKLARE MULTIFUNCTIONELE 
WERKTUIGDRAGER, GESCHIKT ALS COMPACTE VEEGMACHINE E N VOOR DE 
WINTERDIENST - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNI NGSWIJZE  

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 (de 
goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van € 144.000,00); 

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 d.d. 2 maart 2018 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der werken, 
houdende vraag en motivatie voor de opdracht “Leveren van 1 bedrijfsklare multifunctionele 
werktuigdrager, geschikt als compacte veegmachine en voor winterdienst”; 

Gelet op het verslag van de preventieadviseur van 25 januari 2018; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van 1 bedrijfsklare multifunctionele 
werktuigdrager, geschikt als compacte veegmachine en voor de winterdienst” een bestek met nr. 
18LiV01 werd opgesteld door de dienst der werken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of  
€ 80.000,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 
2018, op budgetcode GEM/24310000/020001 (actie 1419/003/003/004/002) via budgetwijziging 
BW01/2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18LiV01 en de raming voor de opdracht “Leveren 
van 1 bedrijfsklare multifunctionele werktuigdrager, geschikt als compacte veegmachine en voor de 
winterdienst”, opgesteld door de dienst der werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/24310000/020001 (actie 1419/003/003/004/002) via budgetwijziging BW01/2018. 

 

13. GAMWD: VERNIEUWEN DAKEN - GOEDKEURING LASTVOORW AARDEN 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 de toelichtingsnota van Luc Verryckt, werkopzichter patrimonium; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “GAMWD: vernieuwen daken” een bestek met nr. 
18LV05 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (GAMWD: vernieuwen plat dak voorbouw), raming: € 36.443,75 excl. btw of  
€ 44.096,94 incl. 21 % btw 

*  Perceel 2 (GAMWD vernieuwen schuin dak vleugel Groot Auditorium), raming: € 95.395,00 excl. 
btw of € 115.427,95 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 131.838,75 excl. btw of  
€ 159.524,89 incl. 21 % btw (€ 27.686,14 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/22100500/082001 (actie 1419/005/001/005/020); 

Overwegende dat het beschikbare budget (€ 154.355,94) zal opgetrokken worden in de eerstvolgende 
budgetwijziging; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid peter Arnauw: 

Waarom wordt er niet ineens geïnvesteerd in groendaken? En/of in zonnepanelen?  
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Werd er geen aanpassing voorzien aan de kijkuit in verband met de later te bouwen lift? 

Waarom wordt het dak van de leraarskamer niet mee vernieuwd? 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Inzake het groendak zijn we dit nog aan het bekijken, dit staat eigenlijk los van deze werken , 
hetzelfde geldt voor de zonnepanelen. Het project is een gefaseerde renovatie waardoor dit opgesplitst 
wordt in verschillende delen waarvan dit een eerste onderdeel is. 

Op de vraag waarom de leraarskamer nu niet inbegrepen is, dit moet ik opzoeken. 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18LV05 en de raming voor de opdracht 
“GAMWD: vernieuwen daken”, 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 € 131.838,75 excl. btw of  
€ 159.524,89 incl. 21 % btw (€ 27.686,14 btw-medecontractant). 

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/22100500/082001 (actie 1419/005/001/005/020). 

Artikel 5 

Het beschikbare budget zal opgetrokken worden in de eerstvolgende budgetwijziging. 

 

14. AANLEG VAN EEN KUNSTGRASVELD KORFBAL DE ZEURT -  GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Schepen Lieven De Smet vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg van een kunstgrasveld korfbal De Zeurt” een 
bestek met nr. 18TD02 werd opgesteld door grondgebiedzaken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 297.520,66 excl. btw of  
€ 360.000,00 incl. 21 % btw (€ 62.479,34 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/22200500/074099 (actie 1419/004/005/002/007); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Vooreerst vinden we het een goede zaak dat het geplande kunstgrasveld zowel zal kunnen gebruikt 
worden door Korfbal als door voetbal. 

We willen onze sportclubs geen betere infrastructuur ontzeggen maar hebben toch enkele bedenkingen 
bij de eventuele aanleg van een kunstgrasveld. 

Zo is er momenteel heel wat te doen rond het gebruik van rubbergranulaat bij het aanleggen van deze 
kunstgrasvelden. Zo is er zowel in Nederland als in Frankrijk een groot onderzoek gestart naar de 
gezondheidsrisico’s bij dergelijke kunstgrasvelden. 

Zover ik heb kunnen zien in het bestek wordt hier dergelijk granulaat niet gebruikt. Kan men ons dat 
garanderen? 

Ik had bij dergelijke beslissing toch een advies van de milieudienst verwacht. Als het er al is zat dit 
niet bij de stukken. 

Groen zal dit kunstgrasveld mee goedkeuren op voorwaarde van een positief advies van onze 
milieudienst en de garantie dat er geen verdacht granulaat gebruikt zal worden. 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Er is geen formeel advies gevraagd, wel is aspect waterinfiltratie met de sportdienst bekeken. Geen 
probleem om nog een advies te vragen aan de millieudienst, zolang dit het proces niet vertraagt. 

Wat betreft de gebruikte materialen, is er inderdaad heel veel commotie daaromtrent ontstaan in de 
publieke opinie, we zullen uiteraard niet kiezen voor een risicodragend granulaat en zullen laten 
bevestigen door onze diensten dat dit niet het geval is in dit dossier. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
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Ik vind dat dit veld moet gebruikt worden door SIMIKOS. Daarmee is het niet nodig nog een tweede 
veld aan te leggen door SIMIKOS zelf. 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Kennen jullie voldoende de capaciteit van de clubs en hun noden, die overstijgen de capaciteit van 1 
veld. Uiteraard zullen we insisteren op een gezamenlijk gebruik. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric Maes; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18TD02 en de raming voor de opdracht “Aanleg 
van een kunstgrasveld korfbal De Zeurt”, opgesteld door grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 297.520,66 excl. btw of € 360.000,00 incl. 21 % 
btw (€ 62.479,34 btw-medecontractant). 

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/22200500/074099 (actie 1419/004/005/002/007). 

 

15. LEVEREN EN PLAATSEN SPORTVELDVERLICHTING KORFBA L DE ZEURT - 
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; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van € 144.000,00); 

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 in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen sportveldverlichting 
tennisterreinen gemeentepark” een bestek werd opgesteld door grondgebiedzaken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,00 excl. btw of  
€ 70.000,00 incl. 21 % btw (€ 12.149,00 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 GEM/22200500/074099 (actie 
1419/004/005/002/007); 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 
sportveldverlichting korfbalterreinen De Zeurt”, opgesteld door grondgebiedzaken. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 57.851,00 btw of € 70.000,00 
incl. 21 % btw (€ 12.149,00 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 GEM/22200500/074099 (actie 1419/004/005/002/007). 

 

16. WIJK DE ZEURT - VERNIEUWEN VAN DE RIJWEG - GOED KEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Schepen Iefke Hendrickx verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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



 GR 29.03.2018 73 

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 de toelichtingsnota van Dave Fiten, werfleider; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wijk De Zeurt - Vernieuwen van de rijweg” een 
bestek met nr. 18DF01 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 384.647,95 excl. btw of  
€ 465.424,02 incl. 21 % btw (€ 80.776,07 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); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Op zich geen probleem dat deze wegen moeten aangepakt worden en dat het bewuste kruispunt best 
beveiligd wordt. 

Bij deze stelt zich echter nogmaals de vraag hoe men aan deze prioriteit komt. 

Het wegdek is hier idd op een aantal plaatsen in slechte staat maar langs de andere kant rijden hier 
maar een 20 tal auto’s per dag door deze straten en gelet op de rijbreedte zouden ze hier best maximaal 
30km/u rijden. Door het slechte wegdek zal men best traag rijden maar bij een nieuw wegdek kan hier 
best ook een zone 30 van gemaakt worden. 

Terug naar de prioriteit… De Hertendreef, toegangsweg tot deze wijk is eveneens in erbarmelijke staat 
en vooral aan de zijkanten waar de fietsers moeten rijden die zich op een fietsknooppunten route 
bevinden. Waarom wordt hier dan geen prioriteit aan gegeven om deze aan te pakken en veiliger te 
maken want de kussens die hier liggen houden de SUV’s echt niet tegen om hier tegen grote snelheid 
over te vliegen. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Het wegdek is in zeer slechte staat, geen enkele weg zou er zo mogen bijliggen. Er worden altijd 
redenen gevonden om andere straten belangrijker te vinden. We vonden dit een echte schande en 
wilden hier van af. We beseffen dat het een grote uitgavenpost is en dat er nog andere prioriteiten zijn. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 24 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18DF01 en de raming voor de opdracht “Wijk De 
Zeurt - Vernieuwen van de rijweg”, 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 € 384.647,95 excl. btw of  
€ 465.424,02 incl. 21 % btw (€ 80.776,07 btw-medecontractant). 

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). 

 

17. ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: ASFALT- EN 
BETONHERSTELLINGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN  

GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Kurt Vermeiren verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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

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

Gelet op de wet van 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; 
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Gelet op de toelichtingsnota d.d. 27 februari 2018 van Glenn Duthoy, technisch opzichter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en 
betonherstellingen” een bestek met nr. 18/GD/05 werd opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.087,50 excl. btw of  
€ 44.875,88 incl. 21 % btw (€ 7.788,38 btw-medecontractant) op 12 maanden; 

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 exploitatiebudget van 2018 (8/12) 
en 2019 (4/12), op budgetcode GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 23 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, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 
Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, 
Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18/GD/05 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en betonherstellingen”, 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  
€ 37.087,50 excl. btw of € 44.875,88 incl. 21 % btw (€ 7.788,38 btw-medecontractant) op 12 
maanden. 

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 exploitatiebudget van 2018 (8/12) en 2019 (4/12), op 
budgetcode GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

18. HERSTEL PAALSTRAAT - THEOFIEL VAN CAUWENBERGHSL EI - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Kurt Vermeiren vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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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 nota van Glenn Duthoy, werkopzichter, houdende vraag en motivatie voor de 
aanpassingswerken van de rijbaan, op het kruispunt Paalstraat/Theofiel Van Cauwenberghslei; 

Gelet op de beslissing in het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 januari 2018, waarbij 
principieel akkoord werd gegaan met het voorgestelde ontwerp voor deze aanpassingswerken; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstel Paalstraat - Theofiel Van Cauwenberghslei” 
een bestek met nr. 18/GD/03 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.080,00 excl. btw of  
€ 44.866,80 incl. 21 % btw (€ 7.786,80 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 exploitatiebudget van 2018, op 
budgetcode GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Het wegdek is hier inderdaad zeer gevaarlijk geworden en vooral voor de fietsers. 

Was dit echter niet het moment om aan de rechtse kant, als je van de markt komt, toch een stuk 
fietsgeleiding te voorzien al was het maar een meter in rode asfalt om de auto’s die uit Cauwenbergslei 
komen duidelijk te maken dat er fietsers kunnen afkomen. 

Het is spijtig te noemen dat men bij herstelwerken niet telkens even proactief nadenkt of er in een keer 
geen verbeteringen kunnen aangebracht worden. Dergelijke punten even op een raadscommissie 
bespreken zou al veel kunnen helpen. 

In ieder geval is dit nogmaals een gemiste kans om het voor de fietsers veiliger te maken. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik wil ook al melden dat er mogelijks naar aanleiding van de werken gedurende 1 dag een volledige 
afsluiting van de Paalstraat nodig zal zijn. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 22 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 
Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 
Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18/GD/03 en de raming voor de opdracht “Herstel 
Paalstraat - Theofiel Van Cauwenberghslei”, 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 € 37.080,00 excl. btw of  
€ 44.866,80 incl. 21 % btw (€ 7.786,80 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 exploitatiebudget van 2018, op budgetcode 
GEM/61404000/020002 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

19. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
LIJSTERSTRAAT 2 AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONE N 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. 6 maart 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 24 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Lijsterstraat 2. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. Lijsterstraat 2 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. 

 

20. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
THURETSTRAAT 53: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSON EN 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 verkeerscommissie d.d. 15 februari 2018; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 7 maart 2018; 

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

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, 
Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Thuretstraat 53. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. Thuretstraat 53 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. 
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Artikel 2 

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

 

21. DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERZIENING HOFSTRA AT  

Raadslid Erik Maes verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 1979 houdende de definitieve vaststelling van het 
gewestplan Antwerpen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 
1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan voor de provincie Antwerpen, en latere wijzigingen;  

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 21 september 2006 houdende de 
definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schoten; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 
2009 van de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 6 april 2017 houdende de 
definitieve goedkeuring van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Schoten; 

Gelet op het raadsbesluit van 1 september 2011 houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden en 
gunningswijze voor het opmaken van een RUP Herziening Hofstraat; 

Gelet op het besluit d.d. 29 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
toewijzing van de opdracht aan Igean; 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 17 november 2014 dat werd gegeven 
naar aanleiding van de plenaire vergadering van het voorontwerp RUP Herziening Hofstraat; 

Gelet op het verslag en de adviezen naar aanleiding van de plenaire vergadering van 20 januari 2015; 

Gelet op het definitief RUP Herziening Hofstraat zoals opgemaakt door Igean, bestaande uit: 

- plan bestaande en juridische toestand 

- rooilijn- en onteigeningsplan 

- grafisch plan 

- toelichtingsnota met onderzoek naar plan-MER-plicht 

- stedenbouwkundige voorschriften; 

Gelet op het onteigeningsplan van het RUP Herziening Hofstraat waarbij volgende kadastrale percelen 
worden opgenomen: 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509b7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509e7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509c4 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509y6 
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- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509z6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509v6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509t6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509w5 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509v5 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 511z 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509l7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509z3; 

Overwegende dat de percelen in een gebied liggen dat bestemd wordt voor het aanleggen van de 
nieuwe openbare weg; 

Overwegende dat het bijgevolg om een onteigening ten algemene nut gaat; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8, § 1 
en § 2; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor 
de toepassing van de watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor 
de toepassing van de watertoets; 

Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 
18 juli 2003 alle uitvoeringsplannen dienen te worden onderworpen aan een watertoets en dat voor dit 
plan de watertoets werd onderzocht; 

Overwegende dat binnen het plangebied geen zones worden aangeduid als mogelijk of effectief 
overstromingsgevoelige gebieden, volgens de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden (besluit 
van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 
watertoets); 

Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan deels voorziet in een bestemmingswijziging van 
industriegebied naar woongebied; 

Overwegende dat de werken in het betrokken gebied onderhevig zijn aan de bepalingen van de 
gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afval- en hemelwater, die op 5 juli 2013 door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd, op 8 oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad verscheen en in werking trad op 1 januari 
2014; 

Overwegende dat in alle redelijkheid kan worden besloten dat het plan geen negatieve effecten heeft 
op de waterhuishouding; 

Gelet op het besluit d.d. 21 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de 
goedkeuring van het voorontwerp opgemaakt door Igean, de opdracht om het dossier over te maken 
aan de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie om een beslissing te nemen 
over de noodzaak tot opmaak van een plan-MER en de vraag om het dossier ter advisering voor te 
leggen aan de gecoro; 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de 
milieueffectenrapportage over plannen en programma's; 
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Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro d.d. 24 april 2017 omtrent het ontwerp RUP 
'Herziening Hofstraat';  

Gelet op de beslissing van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse Overheid van 17 mei 2017 met de melding dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft 
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat derhalve de opmaak van een plan-MER niet nodig is; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake 
ruimtelijke veiligheidsrapportage, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient te worden 
opgemaakt van 20 januari 2015; 

Gelet op het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Herziening Hofstraat 
worden volgende verkavelingen opgeheven met uitzondering van de kavelindeling: 

- V111/049 - Braamstraat 109 - 111 (19.12.1966) 

- V111/098 - Braamstraat 163 - 165 (11.12.1972); 

Gelet op de bespreking in de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting d.d. 6 juni 2017 
omtrent het ontwerp RUP Herziening Hofstraat; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 7 juni 2017 betreffende het ontwerp RUP 
Herziening Hofstraat; 

Gelet op het advies gegeven door de Deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 3 oktober 2017; 

Gelet op het gunstig advies van het Departement Omgeving d.d. 11 oktober 2017; 

Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek van 7 augustus 2017 tot 5 oktober 2017 waarbij 7 
bezwaren werden ingediend; 

Gelet op de bezwaren dewelke behandeld werden door Igean en door GSJ Advocaten; 

Gelet op de behandeling van de bezwaren dewelke geadviseerd werden door de gecoro van 27 
november 2017; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 waarbij  
het verslag van de gecoro van 27 november 2017 werd behandeld, waarvan een exemplaar als bijlage 
aan de notulen van deze zitting wordt gehecht; 

De gemeenteraad neemt kennis en treedt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 13 februari 2018 bij, mits onderstaande nuancering; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 waarbij 
men in Art.6 de gemeenteraad adviseert om het realiseren van een groene verbinding met het park te 
verwerpen mits het voorzien van voldoende groen in het binnengebied dat fungeert als stapsteen. De 
gemeenteraad stelt dat in de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 7 zone voor sociale 
woningbouw reeds is opgenomen dat max. 35% van de zone mag worden bebouwd en max. 25 % van 
de zone kan worden verhard. Het resterende gedeelte (minimaal 40 %) moet volgens art. 7.2.2. worden 
ingericht als groene ruimte. De bestaande stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor sociale 
woningbouw komen dus reeds tegemoet aan de vraag van de gecoro naar voldoende groen in het 
binnengebied; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 waarbij 
men de gemeenteraad adviseert een uitspraak te doen over een niet behandeld bezwaar door de gecoro 
nl. het bezwaar dat “de voorschriften van de strook voor gegroepeerde bebouwing II volstrekt irreëel 
zijn en op geen enkele wijze kunnen gerealiseerd worden". De gemeenteraad weerlegt dit als volgt: Bij 
het vaststellen van de stedenbouwkundige voorschriften van een RUP is de overheid er niet toe 
gehouden om de bestaande toestand in het plan te bevestigen. RUP’s zijn toekomstgericht en kunnen 
stedenbouwkundige voorschriften vaststellen die afwijken van de bestaande toestand; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Dit is geen groen RUP maar een RUP met een groen randje. Er staat al te vaak: "moet nog besproken 
worden met de ontwerper", bvb. bij de vragen over de waterhuishouding. 

Concreet heb ik 4 vragen:  

Bij artikel 6 staan er tegenstrijdige cijfers: de ene keer max. 30 % terreinbezetting, dan weer 45% . 
Wat is het juiste cijfer? 

Zijn er al stappen ondernomen genomen ivm de waterberging? Is de vijver of de gracht rond het 
domein Block al onderzocht? 

Ik blijf een beetje op mijn honger zitten ivm de duurzame principes die gevraagd werden door 
GECORO en de raadscommissie. Waar en welke vinden we terug? 

Welke garanties kunnen gegeven worden dat de gevraagde groene corridor goed opgevolgd wordt? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

Dit zijn net dezelfde vragen die gesteld zijn in de gecoro, de antwoorden zullen ook dezelfde zijn als 
daar gegeven. 

Inzake de waterproblematiek: vandaag doen we de vaststelling het RUP. Het is aan de ontwerper om 
rekening te houden met deze problematiek inzake wateroverlast. 

Inzake artikel 6: die berekeningen zijn inderdaad al een aantal keer overgedaan, er is echter een 
verschil inzake percentages naar gelang het gaat over eengezins- of meergezinswoningen; 

Inzake groene corridor ; dit is dan het enige punt van het advies van gecoro dat niet gevolgd is en dat 
is omdat dit simpelweg onmogelijk uit te voeren valt omwille van plaatsgebrek. We zullen wel groene 
elementen bekijken maar een groene corridor realiseren is niet haalbaar. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het RUP Herziening Hofstraat wordt definitief vastgesteld zoals opgemaakt door Igean en bestaande 
uit: 

- plan bestaande en juridische toestand 

- grafisch plan 

- rooilijn- en onteigeningsplan 

- toelichtingsnota met onderzoek naar plan-MER-plicht 

- stedenbouwkundige voorschriften. 

Artikel 2 

De onderstaande motivatie voor het onteigeningsplan RUP Herziening Hofstraat, die in de 
toelichtingsnota onder hoofdstuk 13 wordt vermeld, goed te keuren: 

“De Hofstraat is nog volledig in eigendom van private instanties. 
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13.1. De motivering van de noodzaak tot onteigening en het openbaar nut ervan. 

De aanleg van de Hofstraat als openbare wegenis is noodzakelijk om de gronden gelegen achter de 
woonpercelen in de Braamstraat te kunnen ontwikkelen voor woningbouw. Zolang deze 
achterliggende gronden niet grenzen aan een voldoende uitgeruste weg, kunnen geen 
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden voor woningbouw. De Hofstraat is nu een 
zandweg in zeer slecht toestand. De achterliggende gronden worden in het RUP deels bestemd voor 
sociale woningbouw, wat zeker van openbaar nut is. 

De aanleg van openbare wegenis met bijhorende infrastructuren zoals riolering en nutsleidingen is 
duidelijk van openbaar nut. 

13.2. Een motivering van het voorwerp van de onteigening 

De Hofstraat is reeds een bestaande weg, die private percelen ontsluit over private gronden. Deze 
wegenis was reeds opgenomen als openbare wegenis in het BPA ‘KMO-zone Hofstraat’ (MB 
06.05.1996). Deze straat, die als plein moet aangelegd worden, is de enig mogelijke ontsluiting van de 
achtergelegen private gronden voor gemotoriseerd verkeer. 

13.3. Motivering van de hoogdringendheid 

De bouw van sociale woningen is een hoge prioriteit voor de gemeente Schoten. Om haar sociaal 
objectief te kunnen realiseren moeten de achterliggende gronden voor sociale woningbouw zo spoedig 
mogelijk ontwikkeld worden. 

De aanleg van de Hofstraat is hoogdringend om deze sociale woningen te kunnen realiseren. 

De huidige weg, die verschillende private percelen en woningen ontsluit, verkeert in zeer slechte 
toestand. De bereikbaarheid en veiligheid van deze woningen komt in het gedrang. De heraanleg moet 
tevens een oplossing bieden voor de gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater en om alle percelen 
te kunnen voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. 

De Hofstraat moet ook fungeren als noodtoegang tot houthandel Martens voor hulpdiensten.” 

Op basis van hogerstaande afweging worden volgende percelen opgenomen in het onteigeningsplan 
van het RUP Herziening Hofstraat: 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509b7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509e7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509c4 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509y6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509z6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509v6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509t5 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509t6 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509w5 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509v5 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 511z 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509l7 

- 1ste afdeling, sectie D, nr. 509z3. 
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Artikel 3 

Het RUP Herziening Hofstraat wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledig 
advies van de gecoro onmiddellijk na de definitieve vaststelling doorgestuurd naar de Deputatie van de 
Provincie Antwerpen - dienst Ruimtelijke Planning, Departement Omgeving – Afdeling Adviseren en 
Participeren Lokaal en de Vlaamse Regering. 

Artikel 4 

Het onteigeningsplan en bijhorend dossier wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering, met oog op de 
goedkeuring van het onteigeningsplan en het bekomen van de onteigeningsmachtiging. 

Artikel 5 

Afschrift van onderhavige beslissing zal: 

- bij het desbetreffende dossier worden gevoegd 

- aan Igean worden overgemaakt. 

 

22. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM ZUSTER ALBE RTAPAD  

De raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 
pleinen, later gewijzigd; 

Gelet op het raadsbesluit van 30 november 2017 houdende de voorlopige vaststelling van de 
straatnaam Zuster Albertapad voor de verbindingsweg tussen de parking van het OCMW-Schoten en 
de Hendrik Consciencestraat; 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 in de 
procedure tot straatnaamgeving; 

Overwegende dat er naar aanleiding van bovenstaand openbaar onderzoek geen enkel bezwaar werd 
ingediend; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

De straatnaam Zuster Albertapad voor de verbindingsweg tussen de parking van het OCMW-Schoten 
en de Hendrik Consciencestraat, definitief vast te stellen. 

 

23. SUBSIDIEREGLEMENT SCHOOLZWEMMEN  

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Erik Maes vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
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De raad, 

Gelet op het huidige subsidiereglement schoolzwemmen 2017-2018 waarbij de basisscholen naast een 
basistoelage van 0,50 euro per zwembeurt een extra toelage van 1,50 euro per zwembeurt kunnen 
krijgen indien ze zich engageerden voor beter schoolzwemmen; 

Gelet dat alle Schotense basisscholen dit engagement ondertekenden voor schooljaar 2017-2018 wat 
een rechtstreekse impact heeft op de kwaliteit van het schoolzwemmen of het verlagen van de 
schoolfactuur; 

Gelet dat alle directies van de basisscholen dit nieuwe systeem als zeer positief evalueerden en voor 
hen niets moet wijzigen; 

Overwegende dat Sportoase in april start met de planning van volgend schooljaar en dat we de 
directies de nodige zekerheid moeten bieden, zeker indien ze bijkomend willen inzetten op 
schoolzwemmen naar aanleiding van hun engagement; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1  

Akkoord te gaan om voor de periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2019 een toelage te verlenen 
aan alle Schotense scholen van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs die 
voor hun schoolzwemmen gebruik maken van de zwembadaccommodatie Sportoase Elshout.  

Artikel 2  

Het bedrag van deze toelage aan de in artikel 1 vermelde scholen vast te stellen op 0,50 euro per 
zwembeurt. 

Artikel 3  

Akkoord te gaan om voor de periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2019 een bijkomende toelage te 
verlenen aan alle Schotense basisscholen van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij 
onderwijs die het engagement aangaan om binnen de mogelijkheden van de zwembadaccommodatie 
Sportoase Elshout minstens één van de volgende doelstellingen na te streven: 

- kleuterzwemmen in de derde kleuterklas tijdens minstens één trimester 

- tweewekelijks zwemmen tijdens het hele schooljaar voor de lagere school 

- extra begeleiding voorzien naast de turnleerkracht en begeleiding van Sportoase. 

De scholen ondertekenen hiervoor een engagementsverklaring en bezorgen met een overzicht van de 
zwembeurten de realisaties van de engagementen. 

Artikel 4 

Het bedrag van deze bijkomende toelage aan de in artikel 3 vermelde scholen vast te stellen op een 
bijkomend bedrag van 1,5 euro per zwembeurt. 
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24. ALGEMENE VERGADERING SPORTPROM SCHOTEN VZW  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende: 

- goedkeuring van de omvorming van SportPROM Schoten vzw tot een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechterlijke vorm (PEVA) 

- goedkeuring van de aangepaste statuten van SportPROM Schoten vzw; 

Overwegende dat de (aangepaste) statuten bij besluit van 28 oktober 2014 van Vlaams minister 
Liesbeth Homans werden goedgekeurd; 

Gelet op het Huishoudelijk Reglement van SportPROM Schoten vzw, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 18 december 2014; 

Gelet op hoofdstuk III, algemene vergadering, artikel 9, stemrecht en agenda, van de statuten van 
SportPROM Schoten vzw; 

Gelet op artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement betreffende de organisatie van de algemene 
vergadering; 

Gelet op de voorliggende agenda voor de algemene vergadering van SportPROM Schoten vzw op 24 
april 2018; 

Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten van de algemene 
vergadering; 

Overwegende dat de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering beschikken 
over de meerderheid van de stemmen en dat zij dienen te handelen overeenkomstig de instructies van 
de gemeenteraad; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van SportPROM Schoten vzw 
van 24 april 2018 om 20.00 uur in sporthal Vordensteyn, Vordensteinstraat 76, 2900 Schoten: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 4 december 2017 

2. Jaarverslag 2017 

3. Financieel verslag 2017  

4. Varia. 

Artikel 2 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
SportPROM Schoten vzw op 24 april 2018 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in deze gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
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25. UITBREIDING CONTRACTUELE PERSONEELSFORMATIE JEU GDDIENST 

De raad, 

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2014 en latere wijzigingen, houdende vaststelling 
van het personeelskader voor zowel statutaire als contractuele functies; 

Overwegende dat bij de vaststelling van dit kader uitgegaan werd van o.a. volgende principes om te 
bepalen of een functie statutair of contractueel dient te worden ingevuld: 

- functies behorende tot het managementteam blijven statutair 

- behoud van voldoende statutaire bevorderingsmogelijkheden; 

Overwegende dat voor de besliste functie op het C1-C3-niveau de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden en het selectieprogramma dienen te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 20 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de uitbreiding van de contractuele personeelsformatie met 1 functie op C1-C3-niveau en 
de daaraan gekoppelde aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en selectieprogramma; 

Gelet op het akkoord van het managementteam; 

Gelet op het akkoord van het syndicaal onderhandelingscomité van 13 maart 2018 met de uitbreiding 
van de contractuele personeelsformatie met 1 functie op C1-C3-niveau. 

Gelet op het protocol 01/2018 van 13 maart 2018 van het syndicaal onderhandelingscomité; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de uitbreiding van de contractuele personeelsformatie voor de jeugddienst met 
één voltijdse contractuele functie van administratief medewerker onderwijs op niveau C1-C3. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan met volgende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de contractuele 
functie van administratief medewerker onderwijs op niveau C1-C3: 

Aanwerving 

1° houd(st)er zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig onderwijs 

2° geslaagd zijn in vergelijkend selectieproef : selectieprogramma (zie bevordering). 

Bevordering 

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

2° geslaagd zijn in een vergelijkend bevorderingsproef. 
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Selectieprogramma: 

a)  mondeling deel: selectiegesprek met de kandidaat over zijn motivatie, zijn interesse voor het 
werkterrein en toetsing van zijn profiel aan de vereisten van de functie (50 punten) 

b)  schriftelijk deel: gevalstudie: uitwerken van één of meerdere opdrachten, in al haar facetten, 
typisch voor de functie (40 punten) 

c)  praktijkgedeelte: gebruik informatica: de kandidaat moet op een PC in een bepaald tijdsbestek een 
tekst typen en/of een excelblad opstellen en/of een e-mail versturen of beantwoorden. In de tekst 
kunnen o.a. schrappingen, tabellen en titels voorkomen. Kennis van Word, Excel en Outlook in 
een windowsomgeving is vereist. (10 punten). 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

Dit besluit - in het kader van het algemeen toezicht - over te maken aan de toezichthoudende overheid. 

 

26. WIJZIGING VORMINGSREGLEMENT  

De raad, 

Gelet op het huidige vormingsreglement zoals opgenomen in de Rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel; 

Gelet op de nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW-Schoten naar aanleiding van het 
decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de verschillen tussen gemeente en OCMW-Schoten inzake de bepalingen in 
Rechtspositieregeling en arbeidsreglement betreffende vorming voor personeelsleden; 

Gelet op het voorstel in de bijgevoegde nota van de werkgroep Rechtspositieregeling, samengesteld uit 
leden van gemeente en OCMW, voor een uniform vormingsreglement voor beide besturen; 

Gelet op de aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan het arbeidsreglement en de 
Rechtspositieregeling; 

Gelet op de opmerkingen zoals geformuleerd in het managementteam van 18 december 2017; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 houdende 
akkoord  met het voorgestelde Vormingsreglement vanaf 1 juli 2018; 

Gelet op de bespreking in het syndicaal onderhandelingscomité van 13 maart 2018 en het protocol 
03/2018 dat tijdens deze vergadering werd afgesloten; 

Gelet op de bespreking; 

Besluit: met 25 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Enig artikel 

Akkoord te gaan met het Vormingsreglement zoals voorgesteld in bijlage bij dit besluit met als 
ingangsdatum 1 juli 2018. 

 

27. TOETREDING VLAAMS SELECTIECENTRUM VOOR OVERHEID SPERSONEEL - 
POOLSTOK  

De raad, 

Overwegende dat de gemeente Schoten de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn 
globaliteit verder wenst te professionaliseren; 

Overwegende dat de consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve 
aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt; 

Gelet op de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba / Jobpunt 
Vlaanderen (handelsnaam Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de 
VVSG en de dienst voor De Scheepvaart; 

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de 
opdracht van deze vennootschap;  

Gelet op de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 15 oktober 2015; 

Gelet op het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met uitsluitend 
vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen; 

Gelet op het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 250 vennoten telt, 
waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, 
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones; 

Gelet op het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een 
beheersreglement; 

Gelet op het feit Poolstok uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de 
overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  
waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is; 

Overwegende dat Poolstok een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, als 
in de brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, 
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, 
evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer); 

Overwegende dat Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na 
marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten; 

Overwegende dat het bestuur door toetreding tot Poolstok gebruik kan maken van de schaalvoordelen 
zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners; 

Overwegende dat Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert; 

Overwegende dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van 
contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van 
Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van 
de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken; 

Overwegende dat Poolstok aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –
P&O- en consultancysector garandeert; 
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Overwegende dat de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale 
keuzevrijheid behoudt; gemeente Schoten beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep 
zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid; 

Overwegende dat Poolstok niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van 
adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe 
leveranciers worden uitgevoerd; 

Overwegende dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van 
aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht; 

Overwegende dat dit voor gemeente Schoten: (310 personeelsleden: 10)(31) x 24,79) x 3 = 2.305,47 
euro betekent; 

Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 6 
maart 2018 om toe te treden tot Poolstok; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 
Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen 
stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Gemeente Schoten treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.  

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok. 

Artikel 3 

De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten. 

 

28. VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVING FINANCIEEL DIR ECTEUR 

De raad, 

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2008 van de gemeenteraad houdende vaststelling van de functie 
van financieel beheerder; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 
589); 

Overwegende dat de integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen 
een grotere en complexere organisatie oplevert, ook in haar aansturing; 

Overwegende dat de competenties en functievereisten die daarvoor  nodig zijn van een andere orde 
zijn dan deze die momenteel vereist worden voor OCMW en gemeente afzonderlijk; 
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Overwegende dat het wenselijk is de functiebeschrijving van financieel directeur derhalve aan te 
passen; 

Gelet op artikel 185 van de Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Agendapunt 28,29, 30: Vaststelling functiebeschrijving financieel directeur: 

Onze fractie zal agendapunten 28, 29 en 30 niet goedkeuren.  In de eerste plaats omdat opnieuw 
beloftes, aan alle fracties gemaakt door burgemeester De Veuster en bij uitbreiding Schepen 
Valkeniers gebroken werden.  U herinnert zich waarschijnlijk allemaal nog dat twee maanden geleden 
dhr De Veuster alle fractieleiders vroeg na de gemeenteraad nog even na te blijven om iets te 
bespreken.  Daar kregen we een eerste keer een toelichting over de vandaag geagendeerde 
agendapunten, met name over alle mogelijke scenario´s, niet alleen over de financieel directeur maar 
ook over de algemeen directeur. De situatie van beide posities werd tijdens deze toelichting volledig 
anders benaderd. Die avond was nog een moment van constructieve gedachtewisseling waar heel wat 
be- en opmerkingen door de verschillende fracties verwoord werden.  Er werd gevraagd om dit ten 1e  
vertrouwelijk te houden en ten 2e binnen de fracties te bespreken.  Bovendien werd er mede gezien de 
tal van reacties beloofd dat alvorens dit punt te agenderen op de gemeenteraad er opnieuw een gesprek 
zou gevoerd werden met de fractieleiders, van alle in deze gemeenteraad vertegenwoordigde fracties, 
om op basis van de allerlaatste gegevens (op het moment van het eerste gesprek was de omzendbrief 
nog niet in het bezit van de meerderheid) en met inachtname van de gevoeligheid van dit dossier door 
de betrokkenheid van onze decretale graden de juiste beslissingen te kunnen nemen.  Het is dus 
helemaal anders gelopen.  Luttele dagen voor het college van 20 maart ll werd één of meerdere van 
onze betrokken ambtenaren geïnformeerd, en op het college van 20 maart werd de agendering beslist.  
Geen gesprek, overleg meer nodig.  De kracht van verandering manifesteert zich duidelijk ook in het 
niet nakomen van afspraken. 

Los van dit voor ons erg belangrijk punt hebben wij ook onze twijfels bij het inhoudelijke en de 
manier waarop de openverklaring en de examens zullen plaatsvinden.   

De beslissing zoals ze nu voor ligt (alleen voor de financieel directeur) aligneert ook niet met het 
decreet, dat uitgaat van het continuïteitsprincipe en het zuinigheidsprincipe, want indien onze huidige 
ontvanger zou beslissen om niet mee te dingen naar deze nieuwe functie wordt er een extra persoon 
aangeworven mogelijk met een vergoeding van 130 % van de vergoeding van een zittende ontvanger.  
De huidige ontvanger gaat ook niet meer zo lang mee (en we bedoelen dit niet onrespectvol maar 
alleen maar in het licht van zijn pensionering. Welke zinvolle invulling gaat men deze ambtenaar, die 
niet zonder af en toe baren te veroorzaken, maar in heel wat moeilijke dossiers de afgelopen decennia 
de gemeente door behoed heeft voor financiële katers, nog kunnen aanbieden. Als we de nieuwe 
functiebeschrijving bekijken (waarover we ook nog wel wat bedenkingen hebben) verschilt die in 
weze niet fundamenteel van de taken die de ontvanger nu al uitvoert zij dat deze uitgebreid worden. 

Elke ondernemer (behalve misschien de Hutsen en Valkeniersen van deze wereld) weet dat mensen 
zijn meest kostbaar kapitaal zijn.  Het respectvol omgaan met mensen die het grootste deel van hun 
werkend leven hebben ingezet voor onze gemeente is voor onze fractie dan ook erg belangrijk en dit 
vinden we niet terug in de manier hoe dit dossier wordt aangepakt. 

Indien deze gemeenteraad toch beslist om hier op deze manier mee door te gaan zullen wij, indien we 
ook maar enige basis hiertoe vinden, ook het nodige ondernemen om deze beslissing te laten 
vernietigen door de voogdijoverheden. 

Het is dus duidelijk dat onze fractie deze punten niet gaan goedkeuren 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Punten 28,29,30 Financieel directeur. 

Zoals geweten is waren er in het decreet 3 mogelijkheden om met de aanstelling van financieel en 
algemeen directeur om te gaan.  

Een mogelijkheid was om de beslissing nu nog niet te nemen maar uit te stellen tot na de verkiezingen.  
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Onze fractie vind het niet opportuun om deze procedures nu al op te starten op een kleine 6 maanden 
voor de verkiezingen en stelde op het overleg hierover dus voor om deze beslissing te verdagen tot na 
de verkiezingen en over te laten aan de nieuwe bestuursploeg. 

Wij zullen deze punten dus niet goedkeuren en ons onthouden. 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Enig artikel 

De functiebeschrijving van financieel directeur vast te stellen als volgt: 

Financieel Directeur: 

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Dienst: financiële dienst 

 

       Sectie:  

 

1.2. Naam van de functie: FINANCIEEL DIRECTEUR 

 

1.3. Code: FINDIR 

 

1.4. Datum: 12 maart 2018 

 

1.5. Naam opsteller functiebeschrijving: Rony Lejaeghere 

__________________________________________________________________________________ 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 

De financieel directeur staat aan het hoofd van de financiële dienst en staat, voor alle entiteiten binnen 
het lokaal bestuur, in voor de voorbereiding van de meerjarenplanning,  interne kredietaanpassingen en 
alle daaraan gekoppelde wijzigingen.  

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het financieel beheer en ondersteunt het bestuur bij 
het financieel beleid.  

Bij het opmaken  het meerjarenplan maar ook bij door andere vormen van financiële rapportering en 
financiële analyse, ondersteunt hij/zij het bestuur.  
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In het kader van het financieel beheer staat hij/zij in voor de opvolging van de uitgavencyclus en de 
ontvangstencyclus en streeft hierbij een optimale aanwending van de beschikbare middelen na. Hij/zij 
verwerkt alle financiële verrichtingen van de organisatie met het oog op het voeren en het afsluiten 
van de boekhouding, inventaris en de (geconsolideerde) jaarrekening.  

Bovendien heeft hij/zij een controlefunctie (o.m. een voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole 
van de beslissingen van de organisatie met budgettaire en financiële impact). Tenslotte staat hij/zij 
mee in voor het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de ontvangsten.  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. PLAATS IN DE ORGANISATIE EN RELATIE MET ANDERE TAKEN 

Staat onder leiding van/rapporteert aan: het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter en 
de gemeente- en OCMW  raad met betrekking tot taken die hij/zij in volle onafhankelijkheid uitvoert 
(krediet- en wetmatigheidscontrole, debiteurenbeheer)  

 

Gemeenteraad 

College van burgemeester en schepenen 

Financieel Directeur 

  diensten     financiële dienst  diensten 

 

Staat onder leiding van/rapporteert aan de algemeen directeur  met betrekking tot  taken die hij/zij 
uitvoert onder de functionele leiding van de algemeen directeur (opstellen ontwerp financiële nota’s, 
boekhouding, financiële analyse, beleidsadvisering, thesauriebeheer, personeelsbeheer, lidmaatschap 
van het managementteam)  

Algemeen Directeur 

 

Beleidsmanager  Financieel Directeur  Beleidsmanager 

 

Geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst Gemeente en OCMW Schoten 

__________________________________________________________________________________ 

4.TAKEN 

 

4.1. HOOFDTAKEN 

 

1. Beleidsvoering (BBC) 

2. Voeren van een correct en efficiënt financieel beheer en beleid van de organisatie 

3. Beheers controle 

4.Coördinatie en leiding van de dienst 

5. Deelname aan managementteam en organisatie van het bestuur 

6. Communicatiebeheer 

7.Kennishouder van wetgeving en regelgeving 

8.Debiteurenbeheer 
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4.2. DEELTAKEN 

 

4.2.1. Beleidsvoering (BBC) 

Instaan voor een correcte uitvoering van de beheers- en beleidscyclus  in nauw overleg en 
samenwerking met de algemeen directeur. 

Doel: zorgen voor een correcte beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie binnen de 
budgettair voorziene ruimte. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsnota's 

• opmaken van een voorstel van financiële nota van het meerjarenplan  

• toezien op een outputgerichte vertaling van het financiële luik in het geheel van het meerjarenplan 

• bespreken met en rapporteren aan de beleidsorganen 

• evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele vernieuwing ervan  

 

4.2.2. Voeren van een correct en efficiënt financieel beheer en beleid van de organisatie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• voorbereiden van de financiële nota , interne kredietaanpassingen  

• voorbereiden van de financiële nota van het meerjarenplan en meerjarenplanaanpassing 

• opmaken van de financiële nota van het meerjarenplan  

• deelnemen aan besprekingen met het bestuur inzake het meerjarenplan 

• inzetten van de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier 

• aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en kosten 

• zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig voorstel en voor een accuraat 
beheer en –controle van de financiële middelen 

• opvolgen van het dagelijks financieel beheer 

• advies verlenen 

• afstemming van / verbanden leggen met de budgetten van de hogere overheid 

• wijzigingen en interne kredietaanpassingen doorvoeren 

 

4.2.3. Beheerscontrole: 

Opzetten en uitvoeren van een financieel beheers- en controlesysteem. 

Doel: de correctheid van de gepubliceerde gegevens waarborgen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de beslissingen verzekeren en fouten en misbruiken vermijden 

Visum: in volle onafhankelijkheid instaan voor de voorafgaande krediet- en 
wetmatigheidscontrole van de beslissingen die uitgavenstromen genereren.  

Doel: een correcte weergave van de financiële situatie aan het bestuur en de leiding van de 
organisatie weergeven. 
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Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• uitvoeren van controletaken (o.a. op vastleggingen, betalingsdossiers, …) 

• in overleg met het managementteam de inventaris maken van bezittingen, vorderingen, schulden, 
verplichtingen van de gemeente, … en ze consolideren 

• interne controle van alle financiële processen , 

Instaan voor het voeren van de boekhouding en opmaken van de jaarrekening. 

• neerlegging van de jaarrekening indien noodzakelijk 

• jaarlijkse audits begeleiden 

• overleg plegen inzake consolidatie en afstemming van de boekhoudingen 

• instaan voor de onderlinge afrekeningen Financiële reglementen 

 

Adviseren en controleren bij het opmaken en toepassen van alle financiële reglementen (zoals 
belastingverordeningen, retributies, reglementen en toelagereglementen, …). 

Doel: correcte juridische basis leggen voor het invorderen van retributies en belastingen en het 
uitkeren van subsidies 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• verdelen en opvolgen van de taken 

• voorbereiden en opstellen van de reglementen 

• actualiseren van de reglementen 

• toelichten van reglementen wanneer nodig 

• zorgen voor een correcte toepassing van de reglementen 

 

4.2.4. Coördinatie en leiding van de dienst 

Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en concrete 
opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen. 

Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van de dienst garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• coördineren van de dagelijkse activiteiten van de dienst 

• waken over de uitvoering van de opdrachten 

• optimaal inzetten van medewerkers 

• opvolgen van de planning van de werkzaamheden 

• opvolgen van de diverse projecten en administratieve procedures 

• instaan voor de continuïteit van de dienst 

• uitwerken van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen de dienst 

• toepassen van en waken over het correcte en efficiënte gebruik van de interne project- en 
procesmethodieken 

• waken over de kwaliteit van de interne werking en de dienstverlening 

• coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten 
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• organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de bestuursorganen moeten 
worden voorgelegd 

• zorgen voor een projectmatige en gestructureerde aanpak van het werk 

• indicatoren van de eigen dienstverlening bepalen 

 

Instaan voor het personeelsbeleid van de dienst in overleg met de personeelsdienst. 

Doel: continuïteit en een kwalitatieve werking van de dienst garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers volgens de principes en richtlijnen 
van het personeelsbeleid 

• coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer 

instaan voor het voeren van personeelsgesprekken met de medewerkers op regelmatige basis. Hierbij 
staan taakplanning, opvolging, jobcoaching en resultaatgerichtheid centraal 

• personeelsbehoeften van de dienst objectiveren en opvolgen 

• signaleren van wervings- en vormingsbehoeften 

• verantwoordelijk voor de opvolging van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers 

• instaan voor het onthaal van nieuwe medewerkers (onthaalbeleid) 

• stimuleren en begeleiden van medewerkers m.b.t. hun ontwikkeling en ontplooiing 

• bewaken van een goede werksfeer 

 

4.2.5. Deelname aan managementteam en organisatie van het bestuur; 

Actief deelnemen aan het managementteam. 

Doel: zorgen voor een goede, gecoördineerde organisatie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• deelnemen, voorbereiden en opvolgen van de taken en opdrachten van het managementteam 

• mee bewaken van de eenheid in werking, kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten 

• aanbrengen van problemen en gezamenlijk uitwerken van oplossingen 

• suggesties formuleren en projecten initiëren en opvolgen m.b.t. de optimalisering van de werking van 
de diensten 

• meewerken en opvolgen van taken met betrekking tot globaal personeelsbehoeftenplan 

• uitvoeren en interpreteren van een omgevingsanalyse i.k.v. de opmaak van een meerjarenplanning 

• overleg plegen om problemen te bespreken, advies te verlenen… 

• toelichting geven aan de bestuursorganen 

• beslissingen van het bestuur communiceren aan de medewerkers en de uitvoering ervan verzekeren 

• samenwerking tussen de diensten bevorderen 

 

4.2.6. Communicatiebeheer 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 
dienstverantwoordelijken, de collega's van andere diensten en het bestuur. 
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Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 
optimaal te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

• waken over een optimale interne communicatie binnen de dienst 

• informeren van de medewerkers van de eigen dienst over het strategisch beleid, 
veranderingsprocessen 

• organiseren en opvolgen van intern overleg 

• informeren van de leden van het managementteam over de projecten en werkzaamheden van de 
dienst 

• zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

• zorgen voor de informatiestroom naar de dienst communicatie (intranet, info voor de website, folders 
en brochures, pers,…) 

• bevorderen van communicatie in de hele organisatie 

• toepassen en uitvoeren van het vooropgestelde communicatieplan 

• afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

• signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse diensten 
en medewerkers 

• verstrekken van nuttige informatie omtrent doelgroepen aan verantwoordelijken van andere diensten 
die dit kunnen aanbelangen 

• actief deelnemen aan intern overleg 

• teamoverleg coördineren en voorzitten 

 

4.2.7. Kennishouder wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van 
belang voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

• vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de eigen dienst 

• briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden 

• wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

• vakgerichte informatie raadplegen 

 

4.2.8. Debiteurenbeheer 

• de financieel directeur is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. 

hij/zij staat in voor het innen van alle ontvangsten. 

• hij/zij onderzoekt en beslist over de solvabiliteit van de debiteuren. 
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De financieel directeur onderhoudt goede contacten met relevante personen of instanties en 
vertegenwoordigt de gemeente op evenementen of fora, teneinde de belangen van de gemeente te 
behartigen 

 

5. VERLEENDE BEVOEGDHEID (facultatief) 

 

6. VEREISTEN FUNCTIEVERVULLER 

Strategische Management/visie ontwikkeling:  

Inzicht hebben in strategisch management met name hoe de lange termijndoelen van de organisatie 
effectief  kunnen gerealiseerd worden op financieel vlak, daarbij vertrekken vanuit een holistische 
visie op de organisatie en haar doelstellingen die kan vertaald worden naar het deeldomein Financiën . 

 

Leidinggevende stijl die tegelijk mens- en taakgericht is: 

- goede empathische vaardigheden 

- tegelijk goede taakgerichte leidinggevende competenties 

- dit zowel in een individuele als groeps-context 

- correct, stimulerend en menselijk 

 

Sterke communicatievaardigheden met specifieke competentie inzake: 

- kort en bondig ingewikkelde materies kunnen uitleggen met het oog op advies en besluitvorming 
vooral aan niet financieel ingewijden 

- overtuigend communiceren: weten duidelijk te maken wat je wil en waarom op een overtuigende 
manier 

 

Flexibiliteit :  

- kunnen omgaan met verandering  

- zelf de motor van verandering willen zijn 

- bereid zijn te werken in een omgeving met wisselende prioriteiten 

 

Probleemoplossend gedrag: 

-Zoekt steeds naar oplossingen 

-is daarbij pragmatisch  

-zoekt de efficiëntste weg tot het doel 

- signaleert problemen op tijd 

- onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden 

- kan tot synthese/beoordeling komen 

- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten  

- betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 

- formuleert praktische en haalbare oplossingen 
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- bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen 

 

(interne)klantgerichtheid/(externe)burgergerichtheid 

- burgers en interne klanten worden op een positieve en constructieve manier benaderd  

- de contacten met de burger verlopen correct en versterken een professioneel imago van het lokale 
bestuur  

- dezelfde correctheid en professionaliteit wordt verwacht inzake termijnen van behandeling, betaling 
en dergelijke. 

 

Resultaatgerichtheid 

- kan werken met opgelegde deadlines en haalt die ook 

- kan zich verbinden tot het behalen van doelen 

- stelt zichzelf doelen 

 

Algemene PC-vaardigheden 

Delegeren 

- kent de eigen sterke en minder sterke punten en die van de medewerkers en beslist op basis hiervan 
wat men zelf doet of laat doen 

- geeft de juiste informatie en wijst de juiste middelen toe 

- geeft medewerkers beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid 

- laat medewerkers ruimte om op hun manier opdrachten uit te voeren 

 

Adviseren  

- verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, afsprakennota, … 

- vertaalt het bestuursakkoord naar concrete doelstellingen 

- houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier 

- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten 

- betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier 

 

Samenwerken 

- overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

- leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na  

- blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 

- helpt anderen 

- stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

- zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

- gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 
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Integriteit  

- geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

- kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 

- wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie 

- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

- houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 

- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 

Loyaal zijn 

- voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de eigen rol of opdracht 
hierin 

- vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten 

- toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid  

- bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 

Onafhankelijk denken 

- is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten 

- schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid 

- is in staat autonoom te denken 

- streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling 

- blijft standvastig bij druk of machtsuitoefening  

- is weerbaar bij tegenstand 

 

Stressbestendigheid  

- blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden 

- blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken  

- signaleert tijdig overmatige werkbelasting  

- blijft kalm en objectief in gespannen situaties 

- hervat moed na een tegenslag of teleurstelling 

- kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep 

 

Nauwgezetheid 

- komt gemaakte afspraken na 

- controleert het eigen werk en het werk van anderen op fouten en stuurt bij indien nodig 

- werkt accuraat 

- houdt zich aan de afgesproken norm qua correctheid, detail en afwerking 
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___________________________________________________________________________ 

 

8. FUNCTIEBESLAG 

 

___________________________________________________________________________ 

 

9. WEDDESCHAAL 

 

salarisschaal financieel directeur 

___________________________________________________________________________ 

 

10. HANDTEKENING SECRETARIS 

 

29. AANSTELLING FINANCIEEL DIRECTEUR DOOR MIDDEL VA N AANWERVING  

De raad, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 
589); 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in 
de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur 
van algemeen directeur en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en 
OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één 
financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij dit ambt wordt 
uitgeoefend door een personeelslid van de gemeente; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van financieel directeur te komen; 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om de 
nieuwe financieel directeur aan te stellen; 

Overwegende dat bijgevolg artikel 583, § 2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat 
bepaalt: 

Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het 
ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan 
de gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen 
dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van 
de termijn, stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk 
kandidaat heeft gesteld. 

Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt 
die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 
dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. 
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Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten 
een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur. 

Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de 
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de 
gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de 
voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure 
vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met 
functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.”; 

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 
beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 
nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij 
wijze van aanwerving en/of bevordering; 

Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanwerving dient te worden bepaald;  

Overwegende dat de integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen 
een grotere en complexere organisatie oplevert, ook in haar aansturing; 

Overwegende dat de competenties en functievereisten die daarvoor nodig zijn van een andere orde zijn 
dan deze die momenteel vereist worden voor OCMW en gemeente afzonderlijk; 

Gelet op de nieuwe functiebeschrijving voor financieel directeur zoals heden vastgesteld door de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat voorgaande het best gerealiseerd wordt door gebruik te maken van de mogelijkheid 
voorzien door artikel 583, § 2 van het DLB om de functie van financieel directeur in te vullen door 
middel van aanwerving. 

Gelet op de bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor de functie van financieel beheerder zoals 
vastgesteld in de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

Gelet op artikel 26 en 28 van de Rechtspositieregeling houdende de regels met betrekking tot het 
aanleggen van wervingsreserves naar aanleiding van selectieprocedures; 

Overwegende dat zodoende besloten kan worden het ambt van financieel directeur in te vullen bij 
wijze van aanwerving; 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Enig artikel 

De gemeenteraad besluit om de statutaire functie van financieel directeur in te vullen door middel van 
aanwerving. Voor de betrekking van financieel directeur wordt eveneens een wervingsreserve 
aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling. 
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30. OPENVERKLARING VAN DE FUNCTIE VAN FINANCIEEL DI RECTEUR 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 houdende akkoord om de statutaire functie van 
financieel directeur te begeven bij wijze van aanwerving; 

Gelet op de aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma voor de functie van financieel 
directeur zoals beschreven in de bijlage I van de Rechtspositieregeling voor het gemeentelijk 
personeel; 

Overwegende dat hiervoor een vergelijkende selectieprocedure georganiseerd wordt en er ook een 
wervingsreserve wordt aangelegd; 

Gelet op de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel betreffende de 
geldigheidsduur van de wervingsreserves voor betrekkingen in statutair dienstverband; 

Overwegende dat de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen om deel te nemen aan de 
selectieproef bepaald moet worden; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

Overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel over te gaan 
tot de openverklaring van één voltijdse statutaire betrekking van financieel directeur om te begeven bij 
wijze van aanwerving. 

Artikel 2 

Voor de betrekking van financieel beheerder wordt een wervingsreserve aangelegd met ingangsdatum 
en geldigheidsduur overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling.  

Artikel 3 

De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen voor deelname aan de vergelijkende 
selectieproef te bepalen 14  september 2018 om 12.30 uur. De kandidaturen dienen uiterlijk op de 
gestelde datum en het gestelde uur toe te komen bij het bestuur. 

 

31. FIETSAANSLUITINGEN ALFONS VERDIJCKSTRAAT  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

1. Fietsaansluitingen Alfons Verdijckstraat 

Een 3 tal jaar geleden vernieuwde de dienst der scheepvaart het wegdek van het jaagpad aan de Alfons 
Verdijckstraat. 
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Op basis hiervan vroeg ik toen om degelijke fietsaansluitingen naar het jaagpad te maken ter hoogte 
van de doorsteek richting Braamstraat en aan het klein stukje Leo Van Hullebuschstraat.  

De vraag was om dit uit te voeren zoals dit in Bloemendaal werd uitgevoerd aan diverse straten aan de 
Begonialaan. 

Tot heden zonder resultaat, de fietsers en voetgangers moeten nog steeds door het zand om naar het 
jaagpad te gaan. 

Vraag: Staat dit ondertussen al op de agenda en wanneer worden deze aansluitingen voorzien. 

Neemt akte: 

- volgend antwoord van schepen Erik Block: 

De berm is van de Vlaamse Waterweg. Voor het college van deze week hadden we een bespreking 
met de Vlaamse Waterweg, ook het beheer van de bermen en de bomen kwamen aan bod.  

Normaal zal dit beheer aan de gemeente worden overgedragen zodat dergelijke zaken kunnen bekeken 
worden en eventueel aangelegd.  

Persoonlijk denk ik dat door het fietsspoor in de berm ter hoogte van de doorsteek naar de Leo Van 
Hullebuschstraat te verharden, je nog sneller op de rijweg van de Alfons Verdijckstraat terecht komt. 
En dat het mede door de schuine ligging van het fietsspoor, waardoor het zicht op eventueel 
aankomend verkeer slecht is, onveilig wordt. 

Naar de Braamstraat toe is de doorsteek via de Alfons Verdijckstraat ter hoogte van de Wijnegembaan 
veel veiliger.  

Maar de vraag of de verharding wenselijk is, kan wel bekeken worden in de verkeerscommissie. 

 

32. SCHILDERINGEN ZEBRAPADEN  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

2. Schilderingen zebrapaden 

Het is logisch dat we niet putje winter de zebrapaden gaan herschilderen maar we kunnen nu spijtig 
genoeg weer vaststellen dat een aantal zebrapaden bijna niet meer zichtbaar zijn en vandaar de 
veiligheid van de overstekende voetgangers niet echt meer gewaarborgd is. Een voorbeeld zijn de 
zebrapaden in de Braamstraat, Hendrik Conciencestraat, Weytschotbaan en andere. 

Moesten we deze zebrapaden voor de winter geschilderd hebben dan zouden ze nu toch tenminste nog 
zichtbaar zijn. 

 Vraag:  

- Hoe komt het dat deze zebrapaden in dergelijke staat verkeren. 

- Kunnen we dan echt geen actieplan opzetten om te zorgen dat ze continue zichtbaar blijven 

- Wanneer gaan ze geschilderd worden? 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Ik doe herinneren aan de malaise die we gehad hebben met de vorige aannemer voor deze 
schilderwerken. Nu hebben we een firma die wel goed werk levert. 
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Het is juist dat door het niet vinden van een geschikte aannemer er voor een aantal straten 2 winters 
zijn overgegaan. Dit is uitzonderlijk omdat we normaal dit 1 keer per jaar willen doen en dit in 
principe voldoende zou moeten zijn. Er is nu een rondgang gepland en de werken zelf zullen in mei 
uitgevoerd worden. Op afroep is het steeds mogelijk bijkomende werken te laten doen maar dit is aan 
een duurdere kostprijs. Bij nieuwe werven werken we ook meer en meer met thermoplast waardoor 
deze problematiek verdwijnt. Dit is ook nodig omdat de verf die we mogen gebruiken ook van een 
mindere kwaliteit is dan vroeger. 

 

33. PARKEERPLAATSEN PAALSTRAAT  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

3. Parkeerplaatsen Paalstraat 

Recent werd een extra bordje aan deze parkeerplaatsen bevestigd. Zover ik en anderen konden 
vaststellen helpt dit ook niet echt en is de veiligheid van de fietsers helemaal niet in orde mits er nogal 
vele autobestuurders het vertikken de wet na te leven en hier toch blijven parkeren. 

Ons inziens is het dan ook duidelijk, de enige oplossing is de parkeervakken verwijderen. Voor het 
laden en lossen zijn er aan de andere kant nog parkeervakken.  

We zouden dit kunnen doen door voorlopig bv een volle witte lijn in het midden van de vakken aan te 
brengen zodat het voetpad wat breder wordt en het voor de fietsers veiliger is. 6 parkeerplaatsen 
wegen echt niet op t.o.v. de veiligheid voor de fietsers. 

Dus stellen wij voor deze 3 parkeervakken af te schaffen en aan de technische verkeerscommissie te 
vragen hoe dit best met een tijdelijke maatregel kan uitgevoerd worden. 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Er komen tegels naast verbodsborden. Eigenlijk zijn de parkeerplaatsen in se afgeschaft. We gaan dit 
proberen visueel duidelijk te maken. Er wordt geregeld geschreven, als dat niet helpt dan stopt het. 

 

34. ZONE 30 HANDHAVING  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

4. Zone 30 Handhaving 

In de krant van 26 januari konden we lezen dat er een enorm verschil is tussen het flitsgedrag in zones 
30 in de ene gemeente t.o.v. de anderen. In sommige zones werden duizenden automobilisten geflitst 
en in andere geen enkele. 

In een aantal straten in Schoten stellen we constant vast dat de zone 30 compleet genegeerd wordt, vb 
Jozef Hendrickxstraat, Rodeborgstraat en anderen. 

Snelheidsbeleid heeft geen zin zonder handhaving en we konden zo niet direct cijfers voor Schoten 
terugvinden vandaar volgende vraag: 

- Hoeveel keer werd er gecontroleerd in zones 30 in Schoten in 2016 – 2017 

- Hoeveel overtreders werden geflitst 

- Hoeveel bekeuringen volgden er. 
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Neemt akte: 

- van volgend antwoord van burgemeester  Maarten De Veuster: 

Ik heb deze vraag al doorgesteld en informatie gekregen, deze was trouwens ook gesteld en 
beantwoord op een speciale raadscommissie bij de politie eind vorig jaar. Ik stel voor dat ik het deze 
informatie hier niet in detail voorlees, dit zou teveel tijd in beslag nemen, maar wel mee bezorg met 
het verslag. 

- van volgende reactie van raadslid Eric De Swaef: 

Ik verzet me tegen een veiligheidsbeleid in functie van gebeurde ongevallen terwijl het uitgangspunt 
zou moeten zijn een risico- analyse. 

- van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Wij zijn verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid maar alles begint natuurlijk bij het 
gedisciplineerd gedrag van elke bestuurder te beginnen bij onszelf. 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Ook het vervolgingsbeleid moet willen meedoen. Men kan de verantwoordelijkheid niet zomaar alleen 
bij de lokale politie leggen. 

 

35. STATIEGELD ALLIANTIE  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Peter Arnauw: 

5. Statiegeld alliantie 

We zijn ondertussen enkele maanden verder nadat we de vraag stelden om toe te treden tot de 
statiegeld alliantie. 

De schepen ging dit bespreken met Igean. 

Wat is het resultaat van deze bespreking? 

Afhankelijk van het antwoord  stellen dan opnieuw voor om als gemeente toe te treden tot de 
statiegeld alliantie. 

Neemt akte: 

- van volgende reactie van raadslid Kurt Vermeiren: 

Onze fractie steunt ten volle dit agendapunt en de statiegeldalliantie. 

Naar schatting bestaat 40% van het zwerfvuil uit blikjes en plastic flesjes. Meer dan drie op de vier 
Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Nog recentelijk 
werden er dagenlang posts geplaatst op de FB pagina ‘Ge zijt van Schoten’ over een dame die het niet 
meer kon aanzien en hoop (tientallen) cecemel flesjes uit een Schotense wegberm had gehaal, om 
daags nadien vast te stellen dat er opnieuw een bijna even grote hoeveelheid lag.  De ergernis is /was 
groot.    Het ziet er niet alleen vies uit maar het kan ook nog dierenleed veroorzaken. Koeien en andere 
landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen. 

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel 
wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal 
schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of 
erin stikken.  Heel wat bedrijven hebben de OCS pledge (operation clean sweep) ondertekend en het 
zou ook openbare besturen sieren moesten zij op deze manier (de alliantie) hun steentje bijdragen aan 
een schoner en veiliger milieu.  
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In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de 
openbare ruimte in 2015 op ongeveer 155,4 miljoen euro geschat (24 euro per inwoner jaarlijks). Deze 
kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt. 

En dit is los van alle sensibilizeringscampagnes en -acties van overheden en bedrijven. 

 Het overgrote deel van de door statiegeld verzamelde materialen kunnen via een recyclagecircuit 
opnieuw gebruikt worden als grondstof om ook op die manier bij te dragen tot een meer duurzame 
maatschappij. 

Ons bestuur moet zich niet verschuilen achter IGEAN, waar bij recente navraag gebleken is dat hier 
nog geen enkele actie ondernomen werd, waar het zelfs niet ter discussie gesteld is.  Wij kunnen ons 
bij de tal van Belgische gemeentes dan ook beter aansluiten bij de alliantie om op die manier een heel 
duidelijk signaal te geven aan onze minister om snel met een wettelijk kader te komen om statiegeld 
op wegwerpdrankverpakkingen in te voeren. 

Wij vragen dan ook de formele stemming over dit agendapunt deze avond. 

-  van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Ik heb het punt vorige week in de Raad van Bestuur van IGEAN gebracht, met een pittige discussie tot 
gevolg. 

Het resultaat is dat er geen overeenstemming is tussen de verschillende aangesloten gemeenten. En dit 
ongeacht de politieke kleur van de vertegenwoordiger.  

De Raad van Bestuur heeft beslist dat het de gemeentelijke autonomie is om al dan niet toe te treden 
bij de Statiegeldaliantie.  

Op 14 maart 2018 waren er 14 IGEAN gemeenten ingestapt in de alliantie. Dus ongeveer de helft. Dit 
zijn: Boechout, Boom, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kontich, Mortsel, Ranst, Rijkevorsel, 
Stabroek, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel. 

In totaal zouden er nu om en bij de 88 gemeenten zijn toegetreden. En samen met Nederland gaat het 
op dit moment over een 400 gemeenten. 

IGEAN voert wel gesprekken hierover met Interafval en FOST+.  

IGEAN is wel van mening dat het een en-en verhaal moet zijn, dus ook invoering van de paarse 
PMD+ zak. 

- van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik geloof schepen Block. Hij heeft zoals gevraagd dit met Igean besproken en teruggekoppeld naar het 
college, dit is nog niet in de fractie besproken. Persoonlijk ben ik geneigd tot een statiegeldformule 
maar ik heb ook info gekregen over de neveneffecten. Ik wil dit kunnen doornemen met mijn fractie 
waar ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn voor het toetreden. Als het vandaag tot een stemming 
komt stem ik derhalve neen, ik wil dit wel beslissen in de gemeenteraad van april. 

- van volgend antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Ik ben altijd bang van zulke zaken omdat er altijd iets achter steekt, ik hoop maar dat het milieu er dan 
beter van wordt. Ik pleit om de tijd te nemen om rustig naar die alliantie te kijken. 

- van volgende reactie van raadslid Peter Arnauw:  

Voor ons is april ok als jullie er nog wat willen over nadenken; 

- van volgende reactie van raadslid Kurt Vermeiren: 

Wij geloven schepen Block wel , alleen gaan we verder op de info die we van Igean kregen. Wat 
betreft de vraag om nog wat tijd te krijgen, vinden we geen valabel argument, kunnen met tegenzin 
instemmen maar dan moet het echt wel in april geagendeerd worden. 
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36. 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; 

Raadslid Kurt Vermeiren stelt volgende vraag: 

In januari is aangegeven dat markt overschotten naar Deurne zijn gegaan en werd toegezegd door de 
schepen dat dit op een eerstvolgend overleg van de markt commissie te bespreken. Mijn vraag is nu, is 
dat gebeurd en wat is het resultaat? 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van Schepen Wouter Rombouts: 

Dinsdag jongstleden was er markt commissie, het punt is ter berde gebracht. Het betrof een Sinterklaas 
actie waarbij de persoon samen met 2 vrijwilligers , die de activiteit opluisterden ook betrokken is bij 
vrijwilligerswerk voor een goed doel in Deurne. Hij deed de activiteit in Schoten   volledig gratis maar 
de afspraak met de markt is als er overschotten zijn, hij deze mag meenemen naar Deurne voor het 
goede doel waar hij ook vrijwilliger voor is. Dit is dus een afspraak tussen handelaars waar ik mij niet 
geroepen voel om daarin tussen te komen. 

- van volgende reactie van raadslid Kurt Vermeiren: 

Moet de gemeente dan niet het nodige doen dat deze afspraken onder markthandelaars ten minste 
bekend zijn, want dat is blijkbaar niet het geval. 

- van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Moeten wij zoiets doen als gemeente, daar moeten wij ons niet mee gaan moeien, zij het dat ze 
inderdaad dit beter aan elkaar zouden kunnen communiceren. 

 
 

 

Zitting geheven te 22.00 uur. 
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