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Gemeente 
Schoten 

5E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
31 MEI 2018 

Zitting geopend te 20.05 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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

Anne Mieke De Potter, wnd. gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Erik Block, schepen. 

Pieter Gielis, raadslid. 

Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris. 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Veerle Deparcq de vergadering. 

Vanaf punt 6 vervoegt schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 12 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 13 vervoegt raadslid Juan Leysen de vergadering. 

Vanaf punt 14 verlaat raadslid Ghislaine Peleman de vergadering. 

Vanaf punt 15 verlaat raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

Vanaf punt 16 vervoegt raadslid Ghislaine Peleman de vergadering. 

Vanaf punt 18 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

Bij punt 31 verlaat wnd. gemeentesecretaris Anne Mieke De Potter de vergaderzaal. 

Bij punt 31 neemt Juan Leysen het ambt van wnd. gemeentesecretaris waar. 

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'; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 
april 2018. 

 

 

2. RAAMOVEREENKOMST VAN PZ ANTWERPEN BETREFFENDE DE  LEVERING 
VAN VERSCHILLENDE SOORTEN SCHOENEN  

Raadslid Veerle Deparcq vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de raamovereenkomst van PZ Antwerpen betreffende de levering van diverse schoenen; 

Overwegende dat deze raamovereenkomst ook toegankelijk is voor andere politiezones; 

Overwegende dat de raamovereenkomst in 2017 gegund werd aan de firma A.S. Adventure;  

Overwegende dat de overeenkomst een duurtijd kent van 4 jaar; 

Overwegende dat de percelen 2, 3 en 4, betreffende de levering van interventieschoenen wel 
interessant zijn voor de politie; 

Gelet op de vraag en behoefte van het politiepersoneel om ook kwaliteitsvolle interventieschoenen te 
kunnen aanschaffen bij A.S. Adventure, volgens het puntensysteem; 

Overwegende dat het voorstel ook besproken en goedgekeurd werd in het basisoverlegcomité, 

Gelet ook op het akkoord van het basisoverlegcomité om hiervoor een puntenverrekening toe te 
kennen; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om in te tekenen op het raamcontract van PZ Antwerpen voor wat betreft de levering 
van interventieschoenen volgens de percelen 2 t/m 4.   

De leverancier betreft de firma A.S. Adventure, Smallandlaan 9, 2660 Antwerpen-Hoboken. 
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Artikel 2 

Akkoord te gaan met de voorgestelde puntenverrekening. 

 

3. AANKOOP AANHANGWAGEN MET INFOBORD - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

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 artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

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. 25 april 2018 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 
en motivatie voor de aankoop van een aanhangwagen met infobord; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop aanhangwagen met infobord” een technische 
beschrijving werd opgesteld door de politiezone Schoten; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.950,00 excl. btw of  
€ 27.769,50 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 voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode 
330/744-51 van de politiebegroting; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Kan de radar van deze aanhangwagen onderscheid maken tussen fietsers en auto's? Kan hij ook ingezet 
worden om fietssnelheden te meten? 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens: 

Men kan inderdaad het onderscheid maken tussen fietsers en auto's, maar men kan er niet mee 
verbaliseren. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Jacky Van den Broek; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 
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Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in de technische beschrijving en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 22.950,00 excl. btw of € 27.769,50 incl. 21 % btw. 

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 budget van 2018, op budgetcode 330/744-51 van de 
politiebegroting. 

 

4. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVE RKEER: 
SALVIALEI 149: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN  MET EEN 

HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 9 mei 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 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, 
Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, 
Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van 
Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 
Salvialei. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. Salvialei t.h.v. het nummer 180 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 aanvullende reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaamse Huis voor 
Verkeersveiligheid.  

 

5. AGENDAWIJZIGING  

De raad, 

Gelet op de vraag van burgemeester Maarten De Veuster om het bijkomende punt van de agenda in 
verband met snelle fietsen en het jaagpad nu te behandelen omdat de korpschef nog aanwezig is in de 
zitting; 

Gelet op artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad; 

Gaat over tot de stemming over het voorstel tot het eerst behandelen van het bijkomende punt 'snelle 
fietsen en het jaagpad' in aanwezigheid van de korpschef: 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Akkoord te gaan om het bijkomende agendapunt 'snelle fietsen en het jaagpad' eerst te behandelen nu 
de korpschef nog aanwezig is in de vergadering. 

 

6. SNELLE FIETSEN EN HET JAAGPAD  

Schepen Luc Van Gastel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

Snelle fietsen en het jaagpad. 

Na de recente publicaties en actie van de politie in Schoten betreft vervolgingsbeleid fietsers is het ons 
meer dan duidelijk dat de wetgeving betreft de snelle fietsen in gebreke blijft en dat optreden tegen 
bepaalde overtredingen dus niet evident is en eerder het fietsen ontmoedigt dan bevordert. 
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Zo mogen volgens de wet de zogenaamde pedelecs, die tot 45 km/uur kunnen, niet op het jaagpad op 
het kanaal Dessel-Schoten mogen rijden, terwijl dit langs het Albertkanaal wel mag. Men doet hier in 
de wet alsof die dan ook niet trager “kunnen” rijden. Dergelijke wetgeving zouden we ook eens graag 
toegepast willen zien op auto’s. Volgens de gevolgde redenering zou een auto die in een zone 30 
komt, moeten afgesteld zijn op maximum 30km / uur of hij mag die zone niet in. Wie laat er zijn auto 
begrenzen? Te gek toch. Het ideaal zou natuurlijk zijn dat alle voertuigen zodra ze in een zone komen 
met een bepaalde snelheidslimiet automatisch in die zone dan niet sneller kunnen rijden dan de 
toegelaten snelheid. Dit is echter voorlopig nog toekomstmuziek. 

Het gevolg van deze wetgeving is dat fietsers met een pedelec dus niet meer op het jaagpad mogen en 
zich maar tussen de auto’s moeten begeven. Dit is voor ons een brug te ver. We willen het fietsen 
aanmoedigen in het kader van onze klimaatinspanningen en dan beginnen we zo. Een compleet fout 
signaal dus. 

Dit vooral omdat een wielertoerist die met een beetje wind mee ook wel eens 40km/uur haalt wel op 
het jaagpad mag en dat brommertjes die zogezegd afgesteld zijn op 25km/uur hier ook mogen rijden. 

Zou het niet beter zijn dat we op die stukken van het jaagpad waar ook veel wandelaars zijn, bv het 
gedeelte voor Bloemendaal, een maximum snelheid voor fietsers konden instellen. Op dit gedeelte is 
25km/uur meer dan voldoende. 

Straffer nog is dat er een snelheidsbeperking op de jaagpaden bestaat volgens de overheidsdienst 
waterwegen en zeekanaal en men maximum 30km/u mag op de jaagpaden. Dat staat schijnbaar sinds 
1935 in het scheepvaartreglement. Dit is ons inziens natuurlijk ook volledig achterhaalde wetgeving. 
Het zou gewoon mogelijk moeten zijn dat plaatselijke besturen op drukke plaatsen extra 
snelheidsbeperkingen opleggen op de jaagpaden en dit afhankelijk van het risico. 

Dus in plaats van nu pedelecs van het jaagpad te gooien en te verbaliseren, starten we als gemeente 
beter een bewustmakingscampagne dat 30km/uur op het jaagpad de maximum is en zetten we op die 
gedeeltes van het jaagpad waar veel wandelaars zijn beter enkele borden waarin we de fietsers 
aanmanen om trager te rijden. Ook vragen we als gemeente aan de hogere overheid om 
snelheidsbeperkingen op sommige delen van het jaagpad te mogen invoeren (als het al niet mag) 

In afwachting van deze acties stellen wij voor om deze snelle fietsen niet te viseren maar hun aan te 
matigen om voorzichtiger te rijden. Doen we dat met autobestuurders dan ook niet? 

Neemt akte: 

- van volgend antwoord van korpschef Dirk Lemmens: 

1) Misschien eerst even verduidelijken dat de snelle fietsen, de zogenaamde “speedpedelecs” volgens 
het technisch reglement bromfietsen zijn. (max. 45 km/u) Bromfietsen klasse B mogen eveneens niet 
op het jaagpad. 

Het is wel de bedoeling van de wetgever om op “fietssnelwegen” deze speedpedelecs toe te laten. 

Zowel het jaagpad naast het kanaal Schoten-Dessel (F15), als het jaagpad naast het Albertkanaal (F5) 
werden bij MB van 15 maart 2018 aangeduid als fietssnelweg, wat betekent dat hier ook 
speedpedelecs1 zouden mogen rijden, indien deze jaagpaden voorzien zijn van de correcte 
verkeersborden. Deze opdracht werd reeds vorig jaar aan de administratie gegeven, doch dit is nog 
steeds niet gerealiseerd voor het kanaal Schoten-Dessel, wel op het jaagpad naast het Albertkanaal. 
Dus, zolang de jaagpaden niet voorzien zijn van de correcte verkeersborden mogen hier in principe de 
speedpedelecs nog niet rijden. 

Ze worden door onze diensten echter niet geverbaliseerd, indien ze voorzien zijn van een correcte 
nummerplaat. Het is de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Waterwegen NV die gaan beslissen welke 
verkeersborden op de jaagpaden zullen geplaatst worden. (desgevallend kan daar inderdaad de 
snelheid beperkt worden tot vb. 25 km/u, zoals het raadslid voorstelt). 

(de vraag stelt dan wel of dit met de huidige apparatuur zal kunnen gecontroleerd worden) 
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Mogen speedpedelecs op het fietspad rijden? 

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid 
van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in 
principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen 

2) Actie m.b.t. gedrag van fietsers op de openbare weg = ACTIE MISTRAP je niet  

Deze actie valt binnen ons “actieplan verkeer” dat toelaat buiten de prioriteiten, alcohol, snelheid en 
gordel ook gerichte acties te doen rond bepaalde thema’s. 

Deze acties verlopen steeds volgens hetzelfde stramien: preventie, pro-actie, repressie, nazorg. De 
laatste jaren bereiken ons niet alleen heel veel signalen dat sommige categorieën van weggebruikers 
het helemaal niet meer nauw nemen met de wegcode met alle gevolgen van dien en dit ondanks de 
talrijke sensibiliseringsacties in het verleden. 

Een van deze categorieën zijn fietsers waarvan het lijkt dat sommige zelfs de meest elementaire regels 
van de wegcode bewust blijven overtreden: 

* Rijden tegen de richting 

* Rijden op het voetpad 

* Rijden door het rode licht 

* Rijden terwijl ze de smartphone bedienen 

* Enz… 

Terzake ontvangen we zoals gezegd niet alleen wat klachten, we merken dat de trendlijn van fietsers 
die gekwetst worden bij ongevallen sedert de laatste 10 jaar enorm stijgt. (zie bijlage 2) 

Enkele maanden geleden werd dan besloten tot de actie “Mistrap je niet”, waarbij eerst gedurende 1 
maand via allerlei kanalen (Info Schoten, Bode van Schoten en sociale media) getracht werd de 
fietsers nogmaals te sensibiliseren om zich aan de wegcode te houden. 

Er werden die maand ook diverse controles gehouden en toen kregen de fietsers in overtreding nog een 
waarschuwing. 

Pas de maand later werd gestart met een repressieve actie, die in de toekomst nog herhaald zal worden 
in de hoop dat we toch een gedragsverandering teweeg kunnen brengen. 

Bijlage 1: resultaten Actie Mistrap je niet (tekst website Lokale politie Schoten) 

In april en mei organiseerden we een actie "Mistrap je niet". Deze actie werd op poten gezet omwille 
van het stijgend aantal klachten over foutief, gevaarlijk en asociaal fietsgedrag. Fietsers brengen zo 
niet enkel zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Tijdens het eerste deel van deze actie 
vlogen fietsers niet meteen op de bon als zij de verkeersregels niet respecteerden: agenten en 
inspecteurs gingen de baan op om fietsers te sensibiliseren en via (sociale) media brachten we 'veilig 
fietsen' volop onder de aandacht. Tijdens het tweede deel kreeg je geen waarschuwing meer, maar wel 
een boete in je bus. 

Deze boetes werden niet uitgedeeld om fietsers te demotiveren, maar het is helaas realiteit dat het 
gedrag en de mentaliteit pas veranderen nadat er effectief wordt beboet. Dit kan je afleiden uit de 
resultaten van de actie: tijdens de sensibiliseringsperiode waren 74% van de gecontroleerde fietsers 
volledig in orde en respecteerde de wegcode. Tijdens het repressieve deel van de actie steeg dit 
percentage tot 94% van het aantal gecontroleerde fietsers. De fietsers die toch de mist ingingen, 
werden vooral beboet omdat ze fietsten in de verkeerde rijrichting. 

Tijdens deze actie werden 207 inbreuken vastgesteld, 81 daarvan omwille van het rijden in de 
verkeerde rijrichting. Fietsers staan vaak niet stil bij het gevaar dat dit gedrag teweegbrengt: 
automobilisten en andere weggebruikers verwachten geen fietsers die van links hun pad kruisen.  
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Andere veelvoorkomende overtredingen zijn het gebruik van gsm tijdens het fietsen en met je 
tweewieler op het voetpad sjezen. Het einde van deze actie betekent niet dat fietsers de wegcode met 
voeten kunnen treden. We zullen fietsers nog steeds in de gaten houden en beboeten als zij de 
wegcode niet respecteren. Verkeersveiligheid is van levensbelang voor iedereen die deelneemt aan het 
verkeer en blijft een topprioriteit voor onze zone met aandacht voor zowel fietsers, automobilisten als 
voetgangers. 

Resultaten sensibiliseringsperiode: (preventief) 

Soorten inbreuken   Aantal van soorten inbreuk 

Fietsen in verkeerde richting   33,92% 

GSM-gebruik tijdens fietsen   22,22% 

Fietsen op voetpad    12,87% 

Fietsen zonder handen    12,28% 

Geen fietsverlichting       7,60% 

Passagier achterop       6,43% 

Roodlichtnegatie      4,09% 

Niet respecteren voorrangsregels    0,58% 

Eindtotaal     100,00% 

 

Rijlabels    Aantal van Actie 

Waarschuwing     164 

OI          6 

PV          1 

Eindtotaal     171 

 

Resultaten repressieve periode: 

Soorten inbreuken   Aantal van soort inbreuk 

Fietsen in verkeerde richting   63,89% 

Geen fietsverlichting      16,67% 

GSM-gebruik tijdens fietsen   11,112% 

Fietsen op voetpad      2,78% 

Roodlichtnegatie       2,78% 

Passagier achterop        2,78% 

Eindtotaal     100,00% 

 

7. ERKENNINGSREGLEMENT VERENIGINGEN  

De raad, 

Gelet op het voorstel om een algemeen erkenningsreglement voor verenigingen in Schoten in voege te 
laten gaan vanaf een volgende werkingsperiode (1 januari 2019); 
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Gelet op de gevoerde besprekingen met betrokken diensten, inspraakraden, MT en de Raadscommissie 
Vrije Tijd; 

Gelet op de gevoerde besprekingen in het college d.d. 13 februari 2018 en 8 mei 2018; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Erkenningsreglement verenigingen 

art. 2 

-  subsidie mits voldaan aan betreffende reglementen hieronder projectsubsidie voor jeugdprojecten 

 Volgens ons mag dit eruit, want in G.R. februari 20/8 stemden we subsidie reglement voor 
projectsubsidies voor jeugd 

- beroepsverenigingen van Schoten die een culturele activiteit of werking organiseren kunnen geen 
subsidie krijgen. Wat is hier de reden van of het probleem? 

art. 4 

7e voorwaarde 

Kan totaal niet opgelegd worden - is in strijd met de taalwetgeving Vlaanderen - dit is geen 
gemeentelijke materie. 

Jullie leggen in dit reglement het volgende op: 

de vereniging gebruikt het Nederlands bij al haar contacten met de bevolking en bij haar publieke 
activiteiten - Dit kan en mag niet 

Ik citeer de tekst uit de taalwetgeving Vlaanderen: een voorbeeld  

Een culturele vereniging in Vlaanderen met veel Spaanse leden mag zijn leden nieuwsbrieven sturen 
in het Spaans einde citaat 

Bestuurszaken vallen hier onder de taalwetgeving opgezocht op website - taalwetwijzer.be 

Wij wensen verdaging van dit punt en herneming in G.R. juni 2018 - zodat de juiste aanpassingen 
gebeuren. 

Vermits het voorstel is om dit erkenningsreglement vanaf 1.1.2019 toe te passen, kan dit zeker 
verdaagd worden. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik heb er geen probleem mee dat het reglement wordt nagekeken op de toepassing van de 
taalwetgeving, maar vraag mij af waarom wij geen eigen voorwaarden mogen stellen in een 
subsidiereglement 

Gelet op de tussenkomst van schepen Lieven De Smet houdende akkoord met het uitstellen van het 
punt; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Willy Van Camp stellende dat de toepassing van de 
taalwetgeving voor het bekomen van een erkenning dan misschien wel moet, maar dat om het 
verkrijgen van subsidies het niet onzinnig is om de taalwetgeving niet toe te passen; 

Gelet op de tussenkomst van voorzitter Gerd Adriaensen om het agendapunt uit te stellen om na te 
gaan of de taalwetgeving correct werd toegepast en om antwoorden te kunnen geven op de vragen van 
raadslid Monique Van den Bogaert; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Het punt wordt verdaagd naar een latere datum. 

 

8. ORGANIEK REGLEMENT CULTURELE INSPRAAK  

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 met betrekking tot het lokaal cultuurbeleid zoals gewijzigd op 20 
december 2013 en 4 juli 2014; 

Gelet op het Cultuurpact van 1972; 

Gelet op de vorige goedkeuring van het organiek reglement op de gemeenteraad d.d. 28 februari 2013; 

Overwegende dat de werking van de deelraden Kunstenraad en Raad voor Cultuurparticipatie 
voornamelijk projectwerking blijkt, eerder dan adviesverlening; 

Gelet op de adviezen van het bestuur van de Cultuurraad en Erfgoedraad respectievelijk d.d. 6 februari 
en 14 maart 2018 en van de algemene vergaderingen van de Kunstenraad en Raad voor 
Cultuurparticipatie respectievelijk d.d. 13 maart en 6 maart 2018, adviezen waarvan akte genomen 
werd in de colleges d.d. 20 februari 2018 en 27 maart 2018; 

Gelet op de adviezen van de Raadscommissie Vrije Tijd van donderdag 19 april 2018; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

Op de raadscommissie Vrije Tijd hebben wij onze bezorgdheid i.v.m. met deze nieuwe organieke 
structuur al meegegeven en we zijn dan ook erg blij dat er al enigszins rekening gehouden werd met 
onze vraag, m.n. het verhogen van het aantal bestuursleden van de cultuurraad. Toch blijft, met in 
gedachte het gegeven dat er meer dan 100 socio-culturele verenigingen actief zijn in Schoten, de 
bezorgdheid over de representativiteit van dit nieuwe orgaan. We hopen dan ook dat i.p.v. één 
algemene vergadering per jaar er nu minstens twee inspraakmomenten (algemene vergaderingen) zijn, 
waarvan de aangesloten verenigingen mee de agenda kunnen bepalen. Voorts wijst onze fractie er ook 
op dat ook voor deze nieuw te vormen cultuurraad de voorwaarden zoals opgelegd door het 
cultuurpact geldig zijn, m.n. een evenwichtige verdeling van de filosofische strekkingen. Gezien het 
klein aantal leden zal dit geen sinecure zijn, iets waar de diensten zich nu al van bewust zijn. Onze 
fractie zal er mee op toezien dat de nieuwe cultuurraad hieraan voldoet. 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan 
vanaf 1 januari 2019: 
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ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD  
VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID   

INHOUD 

• erkenning 

• opdracht en doelstellingen 

• communicatie gemeentebestuur en regels voor adviesverlening 

• ondersteuning 

• structuur 

• samenstelling van de algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad 

• samenstelling van de besturen van de cultuurraad en erfgoedraad 

• duur van het lidmaatschap van de cultuurraad en erfgoedraad 

• rechten en plichten van de leden van de cultuurraad en erfgoedraad 

• werking van de besturen van de cultuurraad en erfgoedraad 

• werking van de algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad 

• afvaardiging naar raden van bestuur bibliotheek, cultuurcentrum, Toerisme Voorkempen en 
andere 

• slotbepaling 

ERKENNING  

Artikel 1 

De cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor het cultuurbeleid (in uitvoering van 
het vernieuwde decreet van 6 juli 2012 met betrekking tot het lokaal cultuurbeleid en het 
Gemeentedecreet artikel 199-200) en de erfgoedraad wordt bijkomend erkend als gemeentelijk 
adviesorgaan voor het beleid met betrekking tot het erfgoed. De voorwaarden worden bepaald in dit 
gemeenteraadsbesluit.  

OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN 

Artikel 2 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zal de cultuurraad betrekken bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid en de erfgoedraad bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid. 

De cultuurraad heeft enerzijds als doelstelling een dynamisch overlegplatform te zijn voor al wie 
begaan is met het cultuurbeleid in de gemeente Dit wordt gerealiseerd door de algemene 
vergaderingen te organiseren als openbare fora waar de nadruk ligt op inspraak. Anderzijds heeft de 
cultuurraad als doel advies te geven aan het gemeentebestuur met betrekking tot het gemeentelijke 
cultuurbeleid. Hiervoor staan de besturen in, die in alle sereniteit en met een zo groot mogelijke 
deskundigheid in het werkveld de adviezen formuleren naar het gemeentebestuur. 

De cultuurraad zal bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies 
gevraagd worden over de culturele aangelegenheden zoals bepaald in de wetgeving . De cultuurraad 
zal tevens om advies worden gevraagd bij de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijke 
cultuurbeleidsplan. 

De erfgoedraad zal in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd worden 
over dossiers die betrekking hebben op het erfgoed volgens de bepalingen in de wetgeving  onder 
meer beschermingsvoorstellen, beheersmaatregelen, het naleven van beschermingsvoorschriften en de 
handhaving, fysische ingrepen en werkzaamheden, sensibiliseren met betrekking tot het onroerend 
erfgoed. 
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Het gemeentebestuur moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting. 

Daarnaast hebben de cultuurraad resp. erfgoedraad de mogelijkheid om over alle beleidsdossiers 
waarvan zij vindt dat er culturele resp. erfgoedbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de 
gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen  

COMMUNICATIE GEMEENTEBESTUUR EN REGELS VOOR ADVIESV ERLENING 

INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG 

Artikel 3 

Om de adviesfunctie van de cultuurraad en van de erfgoedraad in het algemeen mogelijk te maken, is 
een vlotte communicatie nodig tussen adviesraden en gemeentebestuur. 

De bevoegde schepen(en) en de waarnemers van gemeentelijke diensten zullen de cultuurraad en de 
erfgoedraad op de hoogte houden van beleidsdossiers die betrekking hebben op hun sector.  

Artikel 4 

Wanneer het gemeentebestuur de cultuurraad of de erfgoedraad om advies vraagt, zal zij bij de 
adviesvraag de nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van het bestuur van de cultuurraad 
of de erfgoedraad het recht om inzage te nemen in alle documenten die betrekking hebben op het 
dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de 
gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan de adviesraad. 

Wanneer de cultuurraad of de erfgoedraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij 
steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze informatie zal 
binnen redelijke termijnen ter beschikking gesteld worden tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  

Artikel 5 

In functie van een goede communicatie tussen erfgoedraad en cultuurraad, worden de verslagen van 
beide adviesraden bezorgd aan alle bestuursleden van de adviesraden. 

ADVIES VRAGEN 

Artikel 6 

Het gemeentebestuur zal de vragen om advies steeds expliciet stellen, met: 

- een duidelijke omschrijving van de concrete vraag 

- opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet 
rekening houden indien dit het geval is 

- opgave van de datum wanneer het advies bij het gemeentebestuur wordt verwacht, indien dit 
van belang is voor de verdere procedure van het dossier. In juli en augustus wordt rekening 
gehouden met de vakantieperiode. 

De cultuurraad of erfgoedraad zal binnen een redelijke termijn advies verlenen over het dossier. 

ADVIES UITBRENGEN 

Artikel 7 

De cultuurraad en de erfgoedraad zullen de adviezen die ze uitbrengen steeds digitaal of schriftelijk 
bezorgen aan het gemeentebestuur met de volgende inhoud: 

- een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad, met vermelding van afwijkende 
meningen of van minderheidsstandpunten 

- een kort verslag van de wijze waarop het advies tot stand kwam en de argumentatie die geleid 
heeft tot de standpuntbepaling bij middel van het verslag van de vergadering. 

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd 
aan wie het advies heeft gevraagd.  
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Indien de cultuurraad of de erfgoedraad geen advies uitbrengen binnen de afgesproken termijn mag het 
advies als gunstig worden beschouwd. 

BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN 

Artikel 8 

Het gemeentebestuur is decretaal verplicht om de adviesraden digitaal of schriftelijk te antwoorden op 
het advies dat werd bezorgd. Het gemeentebestuur zal dan ook binnen een termijn van zes weken te 
rekenen vanaf de datum dat het advies bij het gemeentebestuur toekwam, een digitaal of schriftelijk 
gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de cultuurraad of aan de erfgoedraad. Indien de 
verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de zes weken 
een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de 
opgave van de datum dat een definitief antwoord aan de cultuurraad of aan de erfgoedraad zal bezorgd 
worden. 

ONDERSTEUNING 

Artikel 9 

Het gemeentebestuur zal de cultuurraad en de erfgoedraad ondersteunen door: 

- op de gemeentelijke begroting jaarlijks budgetten voor de financiering van de werking van beide 
raden op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door een 
jaarlijks bij het gemeentebestuur in te dienen rekening 

- het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve en logistieke 
ondersteuning 

- ter dekking van de risico's " burgerlijke aansprakelijkheid ", " rechtsbijstand " en " lichamelijke 
ongevallen " de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de bestuursleden van de 
cultuurraad en van de erfgoedraad. 

STRUCTUUR  

Artikel 10 

De cultuurraad en de erfgoedraad bestaan elk uit een algemene vergadering en een bestuursorgaan. 

De cultuurraad en de erfgoedraad adviseren rechtstreeks over resp. het gemeentelijke cultuurbeleid en 
erfgoedbeleid.  

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CU LTUURRAAD EN 
ERFGOEDRAAD 

LEDEN 

Artikel 11  

De algemene vergadering van de cultuurraad bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers. 
Stemgerechtigde leden zijn: 

- afgevaardigden van cultuurverenigingen, seniorenverenigingen, verenigingen voor 
gezinsondersteuning en maatschappelijke verenigingen die erkend zijn via het reglement 
“erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijk” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 31 
mei 2018 en te kennen gegeven hebben aan inspraak te willen deelnemen   

- afgevaardigden van de culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente. 

- individuen geïnteresseerd in culturele materies, wonend in de gemeente 

De algemene vergadering van de erfgoedraad bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers.  
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Stemgerechtigde leden zijn: 

- afgevaardigden van erfgoedverenigingen die erkend zijn via het reglement “erkenning, inspraak- 
en subsidiëringsmogelijk” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 31 mei 2018 en te kennen 
gegeven hebben aan inspraak te willen deelnemen     

- afgevaardigden van de erfgoedorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente. 

- individuen geïnteresseerd in het erfgoedbeleid, wonend in de gemeente 

Zijn uitgesloten van stemrecht in de cultuurraad en erfgoedraad: verenigingen die structurele 
gemeentelijke subsidies ontvangen via een andere reglement dan het “subsidiereglement socio-
culturele verenigingen”. 

PROCEDURE VAN SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADE RING VAN DE 
CULTUURRAAD EN ERFGOEDRAAD 

Artikel 12 

§ 1 De algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad worden bij het begin van een 
nieuwe gemeentelijke legislatuur samengesteld. Het aantal leden is onbeperkt en onderverdeeld over 
de drie categorieën van leden (artikel 10 stemgerechtigde leden). 

§ 2 Het reglement ““erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijk” regelt de erkenning van 
cultuurverenigingen, seniorenverenigingen, verenigingen voor gezinsondersteuning en 
maatschappelijke verenigingen en de doorstroming naar de inspraakraden. 

Het bestuur van de cultuurraad of van de erfgoedraad kan bijkomende documenten opvragen zoals 
statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden en een 
werkingsverslag.  

De afgevaardigde en de plaatsvervanger worden aangeduid door de betrokken vereniging en moeten 
voldoen aan volgende voorwaarden: 

- minimum achttien jaar oud zijn 

- actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging waardoor ze worden aangeduid 

- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad of 
erfgoedraad te realiseren 

- niet meer dan één vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen 

- geen politiek mandaat bekleden. 

De uiteindelijke aanvaarding van de samenstelling van de cultuurraad en de erfgoedraad is de 
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Het college kan het lidmaatschap van 
een vereniging intrekken wanneer deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria. Het reglement 
“erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijk” voorziet ook dat adviesraden kunnen adviseren over 
het intrekken van de erkenning van een vereniging. 

Aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging komt een einde door: 

- het ontslag uit de cultuurraad of erfgoedraad 

- het ontslag uit de afvaardigende vereniging 

- de intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging 

- overlijden of rechtsonbekwaamheid 

- de intrekking door het gemeentebestuur van de erkenning van de afvaardigende vereniging 
omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria 

- wanneer de betrokken afgevaardigde/plaatsvervanger niet meer voldoet aan de gestelde criteria. 
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Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging een einde komt, 
dient de vereniging, binnen de drie maanden een vervangend afgevaardigde/plaatsvervanger te 
voorzien. 

Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken vereniging, en kan het alleen worden 
terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag. 

§ 3 De culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele 
medewerkers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente, worden jaarlijks in 
september door het gemeentebestuur uitgenodigd een digitale of schriftelijke aanvraag tot 
lidmaatschap van de cultuurraad in te dienen en een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te 
duiden. 

Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de private en publieke culturele organisaties en 
instellingen voldoen aan volgende voorwaarden: 

- gedurende minstens één jaar een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente met 
betrekking tot één of meerdere van de culturele materies opgesomd in artikel 2 

- jaarlijks een werkingsverslag indienen over het voorbije jaar waaruit blijkt dat zij als 
georganiseerde vereniging, organisatie of instelling in die periode regelmatig culturele 
activiteiten heeft uitgeoefend. 

- professionele medewerkers in loondienst hebben. 

Een organisatie of instelling die lid van de cultuurraad of erfgoedraad wenst te worden, dient een 
digitale of schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, ondertekend door 
de voorzitter en twee bestuursleden. Het college onderzoekt de aanvraag en kan hiertoe bijkomende 
documenten zoals statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden en 
een werkingsverslag opvragen.  

De effectieve afgevaardigde en de vaste plaatsvervanger worden aangeduid door de betrokken 
culturele organisatie of instelling en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- minimum achttien jaar oud zijn 

- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie of instelling waardoor ze worden 
aangeduid 

- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te 
realiseren 

- niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen 

- geen politiek mandaat bekleden. 

Indien het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat de organisatie of instelling beantwoordt 
aan de gestelde criteria wordt ze aanvaard als lid van de cultuurraad en kan ze een effectieve 
afgevaardigde en een vaste plaatsvervanger aanwijzen. Het college van burgemeester en schepenen 
kan de erkenning van een organisatie of instelling intrekken wanneer deze niet meer beantwoordt aan 
de gestelde criteria. 

§ 4 Geïnteresseerde individuen worden voorgedragen door de cultuurbeleidscoördinator en bevoegde 
schepen. Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden geïnteresseerden jaarlijks in september 
opgeroepen een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen. 

Geïnteresseerde individuen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- minimum achttien jaar oud zijn 

- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te 
realiseren 

- geen afgevaardigde of plaatsvervanger zijn voor een organisatie of vereniging in de cultuurraad 
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- geen politiek mandaat bekleden 

- wonen in de gemeente. 

Alle individuen die lid willen worden van de algemene vergadering van de cultuurraad of erfgoedraad 
dienen een digitale of schriftelijke aanvraag in bij de cultuurbeleidscoördinator waarin ze hun 
deskundigheid en motivatie toelichten. 

Het maximum aantal individuen in de cultuurraad en erfgoedraad bedraagt 10 % van het aantal 
aangesloten verenigingen. De eventuele keuze wordt gemaakt door de cultuurbeleidscoördinator en de 
schepen op basis van de motivatie. 

Indien het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het individu beantwoordt aan de 
gestelde criteria wordt deze aanvaard als lid van de cultuurraad of erfgoedraad. Het college van 
burgemeester en schepenen kan het lidmaatschap intrekken wanneer het individu niet meer 
beantwoordt aan de gestelde criteria. 

WAARNEMERS 

Artikel 13 

Waarnemers met spreekrecht in de algemene vergadering van de cultuurraad zijn: 

- de schepen bevoegd voor cultuur 

- de cultuurbeleidscoördinator 

- de stafmedewerker cultuur 

- de medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de cultuurraad 

- de diensthoofden van de gemeentelijke culturele instellingen: de cultuurfunctionaris-directeur, 
de directeurs van de kunstacademies 

- de voorzitter van de erfgoedraad 

- de deskundigen inzake culturele materies, leden van bestuur van cultuurraad, wonend in de 
gemeente. 

Waarnemers met spreekrecht in de algemene vergadering van de erfgoedraad zijn: 

- de schepen(en) bevoegd voor cultuur, erfgoed en voor ruimtelijke ordening 

- de cultuurbeleidscoördinator; 

- de medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de erfgoedraad; 

- de diensthoofden van de gemeentelijke culturele instellingen: de cultuurbeleidscoördinator, de 
stafmedewerker cultuur, de cultuurfunctionaris-directeur, de directeurs van de kunstacademies 

- de voorzitter van de cultuurraad 

- de deskundigen inzake erfgoed, leden van bestuur van erfgoedraad, wonend in de gemeente 

Waarnemers worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad en 
hebben spreekrecht. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening 
over een specifiek item.  

SAMENSTELLING VAN DE BESTUREN VAN DE CULTUURRAAD EN  ERFGOEDRAAD 

Artikel 14 

§ 1 Het bestuur van cultuurraad en erfgoedraad wordt samengesteld bij het begin van elke nieuwe 
legislatuur van de gemeenteraad. 
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De gemeenteraad stelt binnen de drie maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad het 
aantal leden van de besturen van de cultuurraad en erfgoedraad en de verdeling over de categorieën 
van leden vast, rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van de categorieën van 
leden en met de aanwezigheid van de diverse werksoorten binnen het culturele en erfgoedveld. Dit 
gebeurt bij wijze van aanvaarding van dit organiek reglement. 

Alleszins bedraagt het minimum aantal (stemgerechtigde) leden voor de besturen van erfgoedraad 8 en 
voor het bestuur van de cultuurraad 12, het maximum aantal (stemgerechtigde) leden voor beide 
besturen bedraagt 15. 

Voor de huidige legislatuur wordt het aantal stemgerechtigde leden voor het bestuur van de 
cultuurraad vastgelegd op 12, als volgt verdeeld over volgende categorieën van leden: 

- afgevaardigden van de erkende verenigingen via de algemene vergadering cultuurraad: 10 
waarbij gestreefd wordt naar een verhouding van 1/3 vertegenwoordigers van 
amateurkunstenverenigingen en 2/3 van socio-culturele verenigingen 

- afgevaardigden van de culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente: 0 

- aantal deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente: 2 

Voor de huidige legislatuur wordt het aantal stemgerechtigde leden voor het bestuur van de 
erfgoedraad vastgelegd op 8, als volgt verdeeld over volgende categorieën van leden: 

- afgevaardigden van de erkende verenigingen via de algemene vergadering erfgoedraad: 2 

- afgevaardigden van de culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente: 0 

- aantal deskundigen inzake erfgoed, woonachtig in de gemeente: 6. 

§ 2 De afgevaardigden van de erkende verenigingen van de cultuurraad en erfgoedraad worden 
verkozen door de stemgerechtigde leden van de respectievelijke algemene vergaderingen.  

§ 3 De deskundigen worden voorgedragen door de cultuurbeleidscoördinator en bevoegde 
schepen(en).  

De kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:  

- vanuit zijn huidige of vroegere werkervaring en/of zijn engagement in de culturele of 
erfgoedsector een bepaalde deskundigheid bezitten 

- zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad of 
erfgoedraad te realiseren 

- niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van de cultuurraad of erfgoedraad 

- geen politiek mandaat bekleden 

- in de gemeente Schoten wonen  

- minimum achttien jaar oud zijn. 

De deskundigen die lid willen worden van het bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad dienen een  
digitale of schriftelijke aanvraag in bij de cultuurbeleidscoördinator waarin ze hun deskundigheid en 
motivatie toelichten. 

§ 4 Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid de voorgedragen samenstelling 
van het bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad al dan niet te aanvaarden. De aanvaarding door het 
college van burgemeester en schepenen van het lidmaatschap houdt de aanduiding in voor 
lidmaatschap van het bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad.  
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§ 5 Aan het lidmaatschap van het bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad komt een einde door:  

- ontslag uit de vereniging, instelling of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd 

- aanvaarden van een politiek mandaat 

- als deskundige niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente 

- als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente 

- overlijden 

- na drie maal afwezig te zijn geweest op een vergadering zonder zich te verontschuldigen. 

De vervanger voor het bestuurslid wordt op de eerstkomende algemene vergadering van de cultuurraad 
of erfgoedraad aangeduid. 

§ 6 De duur van het lidmaatschap bedraagt maximum 6 jaar. De mandaten vervallen ten laatste binnen 
de 6 maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. 

§ 7 De waarnemers worden uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuur van de cultuurraad en 
erfgoedraad hebben spreekrecht. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de 
adviesverlening over een specifiek item. 

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE CULTUURRAAD EN ERF GOEDRAAD 

Artikel 15 

De duur van het lidmaatschap bedraagt maximum 6 jaar. De mandaten vervallen ten laatste binnen de 
6 maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN VAN DE CULTUURRAAD  EN 
ERFGOEDRAAD 

Artikel 16 

Alle stemgerechtigde leden: 

- onderschrijven de doelstellingen van de cultuurraad of erfgoedraad en verbinden zich er toe om 
actief mee te werken aan de realisering ervan 

- wonen de samenkomsten van de organen van de cultuurraad of erfgoedraad, waar het lid deel 
van uitmaakt, bij. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te 
verontschuldigen. De afgevaardigden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste 
plaatsvervanger 

- informeren hun achterban grondig over de werkzaamheden van de cultuurraad of erfgoedraad en 
plegen geregeld overleg met deze achterban in functie van het opsporen van behoeftes, ideeën 
en verwachtingen inzake cultuurbeleid of erfgoedbeleid 

- hebben spreekrecht op alle vergaderingen van de cultuurraad of erfgoedraad 

- hebben stemrecht op de samenkomsten van de organen van de cultuurraad of erfgoedraad waar 
het lid deel van uitmaakt 

- hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt 
aan de cultuurraad of erfgoedraad. 
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WERKING VAN DE BESTUREN VAN DE CULTUURRAAD EN ERFGO EDRAAD 

Artikel 17 

Het bestuur van de cultuurraad kiest onder hun leden bij geheime stemming een voorzitter, secretaris, 
een ondervoorzitter en een penningmeester. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris fungeren als 
het dagelijkse bestuur van de cultuurraad en verzekeren de continuïteit van de werking. De 
penningmeester beheert in samenspraak met de voorzitter het budget en staat in voor de rapportering 
aan de gemeente over de besteding van het budget dat ter beschikking wordt gesteld. De secretaris 
neemt ook het secretariaat van de algemene vergadering waar. 

Het bestuur van de erfgoedraad kiezen onder hun leden bij geheime stemming een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en eventueel een ondervoorzitter. De voorzitter, ondervoorzitter en 
secretaris fungeren als het dagelijkse bestuur van de erfgoedraad en verzekeren de continuïteit van de 
werking. De secretaris neemt ook het secretariaat van de algemene vergadering waar. 

De functies van voorzitter van de cultuurraad, voorzitter van de erfgoedraad, voorzitter van het bestuur 
van de bib en voorzitter van het Cultuurcentrum Schoten vzw zijn onderling niet combineerbaar. 

Artikel 18 

De besturen van de cultuurraad en erfgoedraad vergaderen zo dikwijls als nodig, maar minstens 6 maal 
per jaar. De uitnodiging voor de vergaderingen wordt verstuurd door de voorzitter en de secretaris, 
tenminste acht dagen voor de bijeenkomst. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. Het dagelijks 
bestuur van de cultuurraad of de erfgoedraad bepaalt de datum en agenda voor de 
bestuursvergaderingen. Op de agenda van de algemene vergadering en de bestuursvergadering moet 
elk voorstel worden ingeschreven dat minstens twee weken voor de samenkomst digitaal of schriftelijk 
door een lid van het bestuur werd ingediend bij de voorzitter.  

Voor het nemen van geldige beslissingen dienen de helft plus één van de stemgerechtigde leden van 
het bestuur aanwezig te zijn. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig 
beraadslaagd worden, tenzij mits een algemeenheid van stemmen van de helft van de stemgerechtigde 
leden. Als een bepaald punt niet (volledig) kan afgehandeld worden, wordt het automatisch verzonden 
naar de agenda van de volgende samenkomst en dan bij prioriteit behandeld.  

Het bestuur kan buitengewone samenkomsten beleggen telkens als dit nodig wordt geacht. Het 
dagelijks bestuur moet hiertoe overgaan wanneer één tiende van de stemgerechtigde leden van de 
algemene vergadering of wanneer één derde van de stemgerechtigde leden van het bestuur daarom 
digitaal of schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met opgave van de te bespreken agenda. De 
gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het verzoek. 
Buitengewone samenkomsten op verzoek van de leden kunnen niet worden opgeroepen tijdens de 
maanden juli en augustus.  

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden 
genomen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

Artikel 19 

De besturen van de cultuurraad en erfgoedraad formuleren adviezen (op eigen initiatief of op vraag 
van het gemeentebestuur) die betrekking hebben resp. op het gemeentelijke cultuurbeleid en 
erfgoedbeleid. 

De besturen van de cultuurraad en erfgoedraad participeren aan het proces van opmaak en uitvoering 
van het gemeentelijke beleidsplan voor resp. de domeinen cultuur en erfgoed. 

Voorts beslissen de het besturen van de cultuurraad en erfgoedraad over alle belangrijke 
aangelegenheden, die de goede werking van de cultuurraad en erfgoedraad mogelijk maken. Zij 
spreekt zich uit over de rekeningen van de cultuurraad en erfgoedraad van het afgelopen boekjaar, legt 
het budget voor het volgende jaar vast en aanvaardt het jaarlijkse werkingsverslag. De besturen van de 
cultuurraad of erfgoedraad kunnen een aanvullend huishoudelijke reglement van resp. cultuurraad of 
erfgoedraad opstellen. Het huishoudelijke reglement wordt aan de gemeenteraad ter bekrachtiging 
voorgelegd, aansluitend bij de erkenning. 
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Artikel 20 

Van elke zitting van het bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad wordt een verslag opgesteld. De 
besluiten en gemotiveerde adviezen worden binnen de vastgestelde termijn en volgens de 
voorgeschreven procedure overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 

Op vraag van een stemgerechtigd lid van het bestuur, kan een minderheidsnota aan de adviezen 
worden toegevoegd. Minderheidsnota's maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen. 

WERKING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTUURR AAD EN 
ERFGOEDRAAD 

Artikel 21 

§ 1 De algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad vergaderen zo dikwijls als nodig, 
maar minstens één maal per jaar. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter. De uitnodiging voor de vergaderingen wordt verstuurd door de 
voorzitter en de secretaris, tenminste drie weken voor de bijeenkomst. De agenda wordt bij de 
uitnodiging gevoegd. 

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad of erfgoedraad bepaalt de voorlopige datum en agenda voor 
de algemene vergadering. De definitieve datum en agenda van de algemene vergadering wordt 
samengesteld door het bestuur. Op de agenda van de algemene vergadering moet elk voorstel worden 
ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst digitaal of schriftelijk door een lid van de 
cultuurraad of erfgoedraad werd ingediend bij de voorzitter. 

§ 2 De algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad zijn openbaar. De agenda en 
vergaderdatum en -plaats worden ruim bekend gemaakt in de gemeente. Alle inwoners van de 
gemeente hebben spreekrecht op de samenkomsten. Het spreekrecht kan vrij worden uitgeoefend voor 
zover relevant voor de behandeling van agendapunten en voor zover de sereniteit en de voortgang van 
het debat niet in het gedrang komt. Zo nodig grijpt de voorzitter in door het intrekken van het 
spreekrecht. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden. 

§ 3 Van elke zitting van het bestuur van de cultuurraad en erfgoedraad wordt een verslag opgesteld. 
Elk verslag wordt bezorgd aan de bestuursleden van de cultuurraad én erfgoedraad. Elke inwoner van 
de gemeente kan inzage nemen in de verslagen en de documenten van de cultuurraad of erfgoedraad 
via de ambtenaar door de gemeente aangeduid ter ondersteuning van de cultuurraad of erfgoedraad. 
Dit enkel binnen de beperkingen zoals opgelegd door reglementering rond privacy. 

§ 4 Jaarlijks wordt één bestuursvergadering van erfgoedraad en cultuurraad gezamenlijk gehouden om 
de planning en het budget voor het volgende werkjaar te overlopen. 

AFVAARDIGING NAAR RADEN VAN BESTUUR BIBLIOTHEEK, CU LTUURCENTRUM, 
TOERISME VOORKEMPEN E.A. – OPRICHTING WERKGROEPEN  

Artikel 22 

§ 1 Met inachtneming van de cultuurpactwet en de decreten en besluiten die het voorzien, dragen de 
algemene vergaderingen van de cultuurraad en erfgoedraad de kandidaten voor de vertegenwoordiging 
van de cultuurraad of erfgoedraad in beheersorganen van culturele infrastructuur (cultuurcentrum en 
bibliotheek) en in de vereniging Toerisme Voorkempen aan het gemeentebestuur voor. 

Voor de huidige legislatuur wordt de afvaardigingen in het bestuur van Cultuurcentrum Schoten, 
Toerisme Voorkempen en de beheerraad van de bib aangeduid vanuit de cultuurraad. De 
afgevaardigden brengen op de jaarlijkse algemene vergadering van de cultuurraad verslag uit van de 
relevante agendapunten die besproken zijn in het voorgaande werkjaar. 

De aanduiding van mandaten van de gebruikers in de beheersorganen van de bibliotheek en het 
cultuurcentrum is een taak van het gemeentebestuur. 

Deze vertegenwoordigingsopdrachten worden herzien bij elke nieuwe samenstelling van de 
cultuurraad en erfgoedraad. 
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§ 2 Aan het mandaat van een lid van een van deze organen komt een einde door: 

- ontslag uit de vereniging, instelling of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd 

- ontslag uit de cultuurraad of erfgoedraad 

- ontslag uit het beheersorgaan van de bibliotheek of cultuurcentrum 

- aanvaarden van een politiek mandaat 

- als deskundige niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente 

- als vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente 

- overlijden 

- na drie maal afwezig te zijn geweest op een vergadering zonder zich te verontschuldigen. 

Het bestuur voorziet binnen de 3 maanden in vervanging van dit bestuurslid. 

Artikel 23 

De besturen van de cultuurraad en erfgoedraad duiden zelf vertegenwoordigers voor éénmalige 
aangelegenheden aan, zoals vergaderingen of plechtigheden. 

Vanuit de besturen kunnen in samenspraak met het gemeentebestuur tijdelijke werkgroepen opgericht 
worden rond thema’s of projecten. Zowel het gemeentebestuur als de adviesraad kan hiervoor initiatief 
nemen. Zo’n vraag wordt dan respectievelijk verder behandeld als een adviesvraag of een advies. In de 
aanvraag wordt het thema of project duidelijk, de opdracht en verantwoordelijkheid van de werkgroep 
en de timing. 

SLOTBEPALING 

Artikel 24 

Dit gemeenteraadsbesluit wordt onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld aan de diensten van het 
Provinciebestuur en van de Vlaamse Regering volgens de wettelijke bepalingen. 

 

9. EINDAFREKENING VERBOUWINGSWERKEN MEISJESCHIRO SI NT-FILIPPUS  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2017 houdende vaststelling van het 
subsidiereglement voor grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen; 

Gelet op het raadsbesluit van 7 september 2017 betreffende de aanpassingswerken van de lokalen van 
meisjescchiro Sint-Filippus in de Alfons Heulensstraat 43 en het daaraan gekoppelde subsidiebedrag 
van € 26.149,80; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 7 november 2017 akkoord ging met 
de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie voor een totaalbedrag van € 6.537,45; 

Gelet op de vraag van meisjeschiro Sint-Filippus van 27 maart 2018 om het saldo uit te betalen; 

Overwegende dat de totaalkost van de aanpassingswerken van meisjeschiro Sint-Filippus lager ligt  
(€ 45.115,15) dan het vooropgestelde te subsidiëren bedrag van € 46.443,99 wat uiteindelijk resulteert 
in een lager subsidiebedrag (€ 25.551,82 i.p.v. € 26.149,80); 

Overwegende dat de binnengebrachte facturen met bijhorende betalingsbewijzen niet hoger zijn dan 
de originele prijsoffertes zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 september 2017; 

Gelet op het proces-verbaal van de definitieve aanvaarding van de werken van 27 maart 2018; 

Gelet op het verslag van 3 april 2018 van Annick Degrève, jeugdconsulent; 
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Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder; 

Gelet op het positief advies van de jeugdraad van 27 maart 2018; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Opdracht te geven aan de financiële dienst om het saldo van het subsidiebedrag voor grote 
verbouwingswerken, zijnde € 19.014,37 te storten op rekeningnummer BE 53 7895 5093 4453 op 
naam van de feitelijke vereniging meisjeschiro Sint-Filippus, Alfons Heulensstraat 43 te Schoten. 
Aanrekening van deze uitgave op registratiesleutel 1419/4/5/8/2/66412030/075002 van het budget 
2017. 

 

10. EINDAFREKENING VERBOUWINGSWERKEN CHIRO BLOEMEND AAL  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2014 houdende vaststelling van het 
subsidiereglement voor grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen; 

Gelet op het raadsbesluit van 23 oktober 2014 betreffende de verbouwingswerken van de lokalen van 
Chiro Sint-Jozef Bloemendaal in de Jozef Jennesstraat 66 en het daaraan gekoppelde subsidiebedrag 
van € 50.000; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 1 maart 2016 akkoord ging met de 
uitbetaling van de eerste en tweede schijf van de subsidie voor een totaalbedrag van € 25.000; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 7 november 2017 akkoord ging met 
de uitbetaling van de derde schijf voor een totaalbedrag van € 12.500; 

Gelet op de vraag van Chiro Sint-Jozef Bloemendaal van 24 februari 2018 om het saldo uit te betalen; 

Overwegende dat de totaalkost van de verbouwingswerken van Chiro Sint-Jozef Bloemendaal hoger 
ligt dan het maximaal te subsidiëren bedrag van € 125.000 en dat de binnengebrachte facturen en 
betalingsbewijzen aantonen dat het betaalde bedrag van € 125.183,81 het te subsidiëren bedrag 
overschrijdt; 

Overwegende dat de binnengebrachte kosten voor de verbouwingswerken passen binnen het geraamde 
budget van € 140.308 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 oktober 2014; 

Gelet op het proces-verbaal van de definitieve aanvaarding van de werken van 3 april 2018; 

Gelet op het verslag van 3 april 2018 van Annick Degrève, jeugdconsulent; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
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Gelet op het positief advies van de jeugdraad van 27 maart 2018; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Opdracht te geven aan de financiële dienst om het saldo van het subsidiebedrag voor grote 
verbouwingswerken, zijnde € 12.500 te storten op rekeningnummer BE80 0689 0685 8077 op naam 
van de feitelijke vereniging Chiro Sint-Jozef Bloemendaal, Jozef Jennesstraat 66 te Schoten. 
Aanrekening van deze uitgave op registratiesleutel 1419/4/5/8/2/66412030/075002 van het budget 
2017. 

 

11. JAARREKENING 2017 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV  

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 september 2004 houdende goedkeuring van het 
samenwerkingsakkoord en het huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Sportregio 
Antwerpse Kempen; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 april 2015 houdende goedkeuring van het vernieuwde 
samenwerkingsakkoord en het vernieuwde huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging 
Sportregio Antwerpse Kempen; 

Gelet op artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging “Sportregio Antwerpse Kempen” luidende als volgt: 

“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de 
rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de participerende gemeenten en provincie 
worden overgemaakt uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een 
werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone 
meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt. Indien de 
gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is de jaarrekening goedgekeurd. Het 
eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de 
realisatie van de doelstelling van de vereniging.”; 

Gelet op het voorliggende werkingsverslag 2017 van de ILV Sportregio Antwerpse Kempen, 
houdende ondermeer ook de resultatenrekening 2017 en de balans 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Goedkeuring te hechten aan de resultatenrekening 2017 en de balans 2017 van de Interlokale 
Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen. 

 

12. JAARREKENING 2017 INTERLOKALE VERENIGING SCHOTE N / BRASSCHAAT 

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 op 12 maart 2018 in de vergadering van het 
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Schoten/Brasschaat; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2017 van de Interlokale Vereniging Schoten/Brasschaat. 

 

 

13. WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019/14 EN BUDGETWIJZIGING 2018/1 

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (Meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 
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Gelet op de Omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus; 

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2017/5 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2018; 

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

Gelet op het besluit d.d. 21 december 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 13 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op voorliggend voorstel van wijziging nummer 14 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

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

Gelet op het besluit d.d. 21 december 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Budget 2018; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van Budgetwijziging 2018/1; 

Gelet op de toelichtingsnota zoals opgesteld door Ilse Marchand, financieel coördinator, bij de 
wijziging Meerjarenplanning 2014-2019/14 en de Budgetwijziging 2018/1; 

Gelet op de aktename van de wijziging nummer 14 van het Meerjarenplan 2014-2019 en de 
Budgetwijziging 2018/1 door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2018; 

Gelet op het akkoord van de leden van het managementteam op 14 mei 2018; 

Gelet op de toelichting van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Beste collega's dit budget is helemaal geen goed nieuws. Een aantal belangrijke investeringen worden 
nogmaals uitgesteld naar 2019. Zo bv het dossier Paalstraat dat zo belangrijk is en waar fietsers nu 
dagelijks zich in gevaarlijke situaties begeven, de opmaak rup zonevreemde woningen in groengebied 
en heel wat belangrijke wegenwerken. Het is duidelijk dat er niet tijdig geschakeld is betreft 
beschikbaar personeel en middelen of dat er andere redenen zijn waarom deze dossiers achteruit 
schuiven. Een goede zaak is het zeker niet. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

Vooreerst bedanken we de medewerkers van de finaciele dienst voor het tijdig verstrekken van de 
nodige documenten. 

Uiteraard hebben de tal van verschuivingen de grootste impact op de wijziging van meerjarenplanning 
en budget. De impact van de aanwervingen en vooral de kost voor de ondersteuning hiervan is een 
beduidend bedrag (o.a. verhoging tot bijna 90.000 € voor inrichten van examens). De inkanteling van 
het OCMW in de gemeentelijke structuur zou/zal in de toekomst, in tegenstelling wat ons steeds 
voorgehouden werd, ons en de Schotense belastingbetaler wel eens meer kunnen gaan kosten indien 
we minimaal of zelfs een betere dienstverlening willen nastreven. 

Hoewel op het eind van de planningsperiode nog altijd met een batig saldo geëindigd wordt krimpt het 
wel significant t.o.v. de start van deze legislatuur. De fetisj om de gemeente schuldenvrij te maken 
zorgt er wel voor dat een substantiële buffer (en investeringsgarantie voor mogelijk slechtere tijden die 
ons nog staan te wachten) verdwijnt. Dus bij deze doet onze fractie nogmaals de oproep om gezien de 
historisch lage rentestand te overwegen of het niet zinvoller is een deel van onze investeringen te 
financieren met leningen i.p.v. uit de kas. Rentevoeten blijven niet laag en kunnen in de toekomst een 
serieuze hypotheek leggen op het investeringsklimaat. 
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We merken dat er geen wijzigingen zijn naar de vorming van het extralegaal pensioen van contractuele 
medewerkers waarbij deze meerderheid mordicus de ongelijkheid tussen twee groepen medewerkers 
(statutairen/contractuelen) in stand houdt en tevens zo goed als uitsluitend alleen nog contractuele 
medewerkers aanwerft. 

We stellen vast dat er geen actie is ondernomen om de gemeentelijke subsidies naar verenigingen toe 
welvaartsvast te maken en dus minimaal te koppelen aan de index. 

We zien in deze wijziging ook tal van kosten komen op verschillende plaatsen (waaronder aanpassen 
van poorten). Onze fractie hoopt dat deze meerderheid met het nieuwe veiligheidsconcept ook haar 
belofte, die ze begin deze legislatuur gemaakt heeft, inlost. Met name dat delen van het gemeentehuis 
ook toegankelijk worden voor gemeenteraadsleden (met een fatsoenlijk lokaal ter voorbereiding van 
de gemeenteraad en toegang tot de stukken en begeleidende info) zodat zij en hun fracties hun werk 
goed kunnen uitvoeren. 

We hebben opgemerkt dat er 31500€ uitgegeven voorzien wordt voor veiligheidswerken Henri 
Dunantlaan. Onze fractie neemt aan dat het hier gaat om de reeds uitgevoerde werken of staat hier een 
nieuw proefproject op stapel. 

Tevens stellen we vast dat er nu een verhoging wordt vastgesteld met 120.000€ tot een totaalbedrag 
van 171000€ voor aangepaste hard- en software voor het secretariaat. We zijn blij dat hierin nu ook 
een conferentiesysteem met stemmogelijkheid tijdens de gemeenteraad voorzien is. Toen onze fractie 
hiervoor een bedrag van 100000€ wou voorzien bij het opstellen van de begroting werd dit nog 
weggestemd. Wel gaat onze bezorgdheid uit naar het gebruik van deze module. We nemen aan dat de 
agendapunten en dossier elektronisch ter beschikking en behandeld kunnen worden op dezelfde 
applicatie? Ons voorstel is dan ook om de gemeenteraad te betrekken bij dit dossier (aangezien dit 
orgaan ook de gebruiker wordt van de applicatie) en bijvoorbeeld 1 afgevaardigde per fractie aan te 
wijzen om samen met de betrokken diensten tot de beste oplossing te komen. 

3000€ extra ondersteuning aan onze heemkundige kring omdat een kopieerapparaat van de gemeente 
reeds geruime tijd defect is moet kunnen als éénmalige oplossing. Voor de collega´s die dit niet of nog 
niet wisten maakte onze heemkundige kring gebruik van een gemeentelijk fotokopieerapparaat voor 
het drukken van hun correspondentie/ledenblad. Dit bedrag staat cf marktprijzen garant voor meer dan 
10000 kopijen. Ik neem aan dat de herstelling van het kopieerapparaat of eventueel zelfs de aanschaf 
ervan snel terugverdiend zouden zijn. 

Graag zou onze fractie willen vragen aan de diensten om duidelijker te vermelden voor welk LDC 
bepaalde uitgaven gepland worden. Voor sommige materialen kan ik me inbeelden dat er mogelijk 
dubbel gebruik is maar allicht voor andere niet. 

Wat betreft de toelage van KIOS is onze fractie blij dat hier een structurele oplossing gezocht en 
gevonden is (waar onze PWA-vertegenwoordiger aanzienlijk heeft toe bijgedragen) om de 
buitenschoolse netoverschrijdende kinderopvang betaalbaar te houden voor de Schotense gezinnen. 
Wel hopen we dat er een goede oplossing gevonden werd/wordt voor de financiële reserve die 
opgebouwd werd in de schoot van PWA Schoten, waarbij de aanwending van deze reserves duidelijk 
de oorspronkelijk doelen dient te respecteren, maximaal ten gunste komend aan de Schotenaren. 

Voorts heeft onze fractie nog een bemerking over toelage aan fundraisingsfondsen. We zijn ons ervan 
bewust hoe gevoelig dit onderwerp is, maar vinden het toch onze taak dit in deze gemeenteraad te 
brengen. 

Hoezeer de verschillende aanvragen, aangrijpend en verstaanbaar zijn moet men zich toch erg bewust 
zijn van het precedent dat men creëert bij betoelaging van private hulpfondsen. Laat hier geen 
misverstanden over verstaan, ikzelf was als private persoon de acties voor dit kind ook erg genegen en 
heb zelfs geparticipeerd aan de quiz in het KA Schoten/Schilde, waar de papa tewerkgesteld is, om 
mee geld in het laadje te brengen. Maar weet dat er naast Luca nog vele Joske´s, Suzanna´s, Samirs en 
andere zijn die in Schoten wonen en evenveel nood hebben aan financiële middelen in afwachting van 
een PAB (persoonlijk assistentie budget), een nog niet terugbetaalde behandeling of technologische 
ontwikkeling om hun leven beter in greep te krijgen. Elk van hun vragen zijn even gerechtvaardigd en 
nodig. Waar gaan we dan als gemeente de grens leggen. Op alles ingaan?  
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Het gaat natuurlijk niet om grote sommen en ik weet dat zo´n gemeentelijke actie erg sympathiek 
overkomt bij de bevolking en de media (zeker in een verkiezingsjaar), maar toch roepen we hier op tot 
enige terughoudendheid. Neem uw politieke verantwoordelijkheid op bij hen die er op Vlaams of 
Federaal niveau echt iets aan kunnen doen, zodat wachtlijsten weggewerkt wordt en zorg de nodige 
middelen krijgt, participeer allemaal privatief als je wil aan dergelijke acties maar als gemeente vragen 
wij toch de nodige terughoudendheid bij toekomstige aanvragen. 

We hebben niet de gewoonte om tijdens de wijzigingen opnieuw amendementen te vragen op 
bijvoorbeeld de lijst en/of hoogte van subsidies, maar deze keer vragen we wel een uitzondering. We 
vernamen dat de subsidies ter hoogte van 6500€ m.b.t. incontinentie en dialyse al in het voorjaar 
(april/mei) uitgeput waren en dus aan geen enkele bijkomende aanvraag tegemoet kon komen. Als je 
een subsidie voorziet moet deze toch enigszins op de vraag afgestemd zijn en wij vragen dus de 
verhoging van deze subsidie tot 13000 € zodat diegene die hieraan behoefte heeft toch een 
realistischere kans heeft van de subsidie te genieten. Bovendien zou onze fractie tegen volgende 
gemeenteraad graag een status hebben van deze sociale subsidies want mogelijk verkeren nog enkele 
andere in dezelfde situatie (bijv. subsidie stomapatiënten) 

Consequent met onze houding op eerder gemeenteraden waar de begroting en meerjarenplanning werd 
besproken zal onze fractie dit agendapunt niet goedkeuren. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 

Het ware duidelijker geweest indien deze punten aan de dagorde kwamen NA het voorleggen van de 
rekening 2017. Dan had men kunnen vertrekken vanuit de correcte cijfers van dat jaar. Nu doet men 
slechts een gedeeltelijke voorafname aan dat jaar door uitsluitend ongebruikte investeringskredieten 
van 2017 over te hevelen naar 2018. Het exacte resultaat van rekening 2017 zal slechts bij de tweede 
budgetwijziging 2018 aan bod komen. En dat is laat. 

Voorliggende wijziging Meerjarenplan en Budget 2018 draait dus bijna volledig rond Investeringen. 
Nauwkeuriger uitgedrukt : rond het uitstellen van geplande investeringen. Dit is niet nieuw maar een 
constante gedurende deze bestuursperiode. Nu wordt er 6,5 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 
2017 overgedragen naar 2018 . Anderzijds worden 7,3 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 
2018 doorgeschoven naar volgende jaren. Zodat er , per saldo, weinig verandert aan het budgettair 
resultaat van 2018. 

Het Plannen en Uitvoeren van Investeringen is voor dit bestuur zoiets zoals Elschot het uitdrukte : “ 
tussen Droom en Daad staan (oa)Praktische Bezwaren” . Die praktische bezwaren hebben in dit geval 
niets met geld te maken. Dat is beschikbaar gezien het “gecumuleerd budgettair resultaat” van 26 
miljoen eind 2017. 

Wat is het dan wel? Gebrek aan ervaring? Enige onkunde in het realiseren van grote projecten? Spijt 
over aangegane engagementen zoals te dure en onbesuisde aankoop van marktgebouwen uit een 
zekere christelijke naastenliefde? Twijfel over het praktisch nut of oplopende kosten van bepaalde 
projecten? We vragen het ons af. 

Of is het zo’n houding van “we hebben tijd genoeg, we doen nog 6 jaar verder, de kiezer heeft meer 
oog voor nog te realiseren plannen dan voor wat er al staat...” Gevaarlijk, zeer gevaarlijk beste 
bestuur...want er zijn geen zekerheden meer en hoogmoed kan voor de val komen. Zelfs al is er 
voorakkoord, zodat we feitelijk niet meer naar de stembus moeten, toch oppassen ...met de tjeven weet 
men nooit. 

Ondertussen staan er miljoenen op een rekening die niets opbrengt en weigert dit bestuur er, al ishet 
maar een deeltje, te gebruiken voor prettige maatregelen ten gunste van de Schotenaar. Zoals bv, ik 
zeg maar wat, snoeien in de overtalrijke gemeentelijke belastingen en retributies. Daar waar Schoten 
niet benijdenswaardige koploper is. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Ik ben het er mee eens dat de rekening inderdaad beter voor de budgetwijziging was gekomen, dan 
was alles veel transparanter. Ik kan nu reeds zeggen dat de rekening ook in juni niet klaar zal zijn. We 
zullen dit moeten rapporteren aan de hogere overheid.  
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We moeten roeien met de riemen die we hebben: door langdurige afwezigheid van personeel en door 
het niet ingevuld krijgen van de vacatures van boekhouder, raakt het werk niet op tijd gedaan. 
Gespecialiseerde verrichtingen zullen we laten uitvoeren door externe specialisten. 

Ik wil wel benadrukken dat het rekeningresultaat goed is en in de lijn ligt van de voorgaande jaren. Dat 
zal in de toekomst ook niet anders zijn. Het gecumuleerde resultaat einde 2021 dient echter met een 
korreltje zou te worden genomen. Als men 5 jaar lang 3 miljoen exploitatiekosten te veel kan 
budgetteren zonder daarmee de autofinanciering en de liquiditeiten in het gedrang te brengen, dan 
heeft men aan het einde een resultaat dat 12 à 15 miljoen euro hoger ligt gebudgetteerd. Dat is een 
uitdaging voor de volgende legislatuur: de BBC zal in de toekomst een aantal wijzigen ondergaan, en 
de algemeen directeur zal in de volgende legislatuur samen met het college en de administratie van de 
BBC een beter werkinstrument moeten maken zodanig dat we meer werk maken van de 
budgetverschuivingen die voorhanden zijn. 

Wat de lange doorlooptijd van investeringsprojecten betreft: dat is evenzeer onze frustratie. Sommige 
projecten zijn zeer groot en kunnen kampen met veel problemen: lange inspraakrondes, wetgeving, het 
opstarten van beroepsprocedures door benadeelden. 

Het project Paalstraat ligt ook ons nauw aan het hart en wij wensen evengoed de veiligheid van de 
fietsers te verhogen. Maar het is beter traag maar goed te werken, dan snel en half werk af te leveren. 

Wat de belastingen betreft: opletten voor het vergelijken van appelen met peren. Sommige gemeenten 
hebben 1 reglement met daarin vele aparte belastingen opgenomen, anderen maken voor elke aparte 
belasting een reglement op. Bovendien is de grens tussen een retributie en een belasting zeer klein. 
Onze ambtenaren geven er de voorkeur aan dat een belasting wordt geheven in plaats van een 
retributie te vragen, omdat belastingen beter geïnd kunnen worden. 

Belangrijker is dat de belastingsdruk in Schoten zeer aanvaardbaar is. 

Omwille van het feit dat de vraag van de dienst pas kwam nadat alle stukken voor de budgetwijziging 
reeds af waren, heeft Ilse Marchand beloofd de verdubbeling van de toelage voor incontinentie en 
dialyse op te nemen bij een volgende budgetverschuiving. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren dat hierdoor hun amendement vervalt;  

Gelet op de vraag van raadslid Kurt Vermeiren om bij de aankoop van een nieuw conferentiesysteem 
toch zeker de raadsleden te betrekken; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster dat er geen bezwaar is om de fracties te 
betrekken bij de aankoop; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op  de tussenkomst van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

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

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Lieven 
De Smet, Ann Pycke, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen 
De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter 
Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 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, Dirk Van Onckelen onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging nummer 14 van het Meerjarenplan 2014-2019. 
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Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2018/1. 

 

14. ONKRUIDBESTRIJDING - SOCIALE TEWERKSTELLING - G OEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Ghislaine Peleman verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, 
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 het decreet Lokale Diensteneconomie van 22 november 2013 betreffende de lokale 
diensteneconomie en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 maart 2018, houdende 
goedkeuring van het plan van aanpak met betrekking tot de onkruidbestrijding; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 april 2018, houdende 
principieel akkoord met de intentie om voor het handmatig verwijderen van onkruid een 
samenwerking aan te gaan met een firma die erkend is voor duurzame tewerkstelling in de lokale 
diensteneconomie, met name IN-Z, met zetel Schaapsdries 1 te 3600 Genk; 

Overwegende dat IN-Z vzw door de Vlaamse Overheid erkend is als onderneming in de lokale 
diensteneconomie en langdurig werklozen selecteert en begeleidt naar de (re-)integratie op de 
arbeidsmarkt; 

Gelet op het belang om, in samenwerking met de VDAB, de langdurig werklozen in eerste instantie uit 
de gemeente Schoten, structureel te kunnen begeleiden naar het normaal economisch circuit (NEC); 

Overwegende dat het wenselijk is om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de periode 
van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019, en dat de overeenkomst onmiddellijk stopt indien blijkt dat 
voor 1 juli 2018 nog geen enkele doelgroepwerknemer gestart is met werken voor de gemeente 
Schoten; 

Overwegende dat het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst een bevoegdheid is van de 
gemeenteraad; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 betreffende de definiëring van het begrip 
dagelijks bestuur, in het bijzonder voor uitgaven exploitatie (€ 30.000,00 excl. btw); 

Overwegende dat in dit geval het bedrag van de ingediende offerte de grenzen van het dagelijks 
bestuur overstijgt; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het exploitatiebudget van 
2018 en 2019, op budgetcode GEM/64920326/0550 (actie 1419/003/003/002/003) via budgetwijziging 
BW01/2018; 



 GR 31.05.2018 172 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de tussenkomst van Peter Arnauw; 

Gelet op de tussenkomst van Luc Van Gastel;  

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

We komen graag nog even tussen op de vraag van collega Arnauw. We merken hierbij op dat de 
invasieve soorten waarvan sprake (waaronder de Japanse duizendknoop) niet alleen op de oevers van 
het Kempisch Kanaal of gewestwegen voorkomen, maar ook langs onze eigen gemeentelijke wegen 
(vooral graag aan de oevers van grachten). Het maaien van de bermen mag niet zonder de nodige 
expertise gebeuren, want de reguliere maaibeurten zullen deze planten alleen maar doen vermeerderen 
i.p.v. bestrijden. Onlangs was er nog een documentaire op de Nederlandse televisie (kan je nog altijd 
terug bekijken via het internet) over de schade aan wegenissen, bruggenhoofden, funderingen van 
particuliere woningen ed. die deze planten veroorzaken. Bestrijding kan alleen door uitgraving tot 3m 
diep (met thermische of chemische nabehandeling van de grond), onder water zetten van percelen of 
bestrijding met pesticiden. Onzorgvuldige bestrijding maakt de verspreiding alleen maar groter. Wij 
hopen dan ook dat onze gemeentelijke groendienst de nodige expertise heeft of krijgt alvorens ze de 
gemeentelijke bermen begint te snoeien. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert;  

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel van de samenwerkingsovereenkomst “Lokale 
Diensteneconomie” met IN-Z vzw, Schaapsdries 1 te 3600 Genk, voor het leveren van 
gemeenschapsvoorzieningen in Schoten.  

Artikel 2 

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019. Zij kan 
niet stilzwijgend verlengd worden. 

Artikel 3 

De overeenkomst stopt onmiddellijk indien blijkt dat voor 1 juli 2018 nog geen enkele 
doelgroepwerknemer gestart is met werken voor de gemeente Schoten. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het exploitatiebudget van 2018 (€ 50.000,00) en 
2019 (€ 25.000,00), op budgetcode GEM/64920326/0550 (actie 1419/003/003/002/003) via 
budgetwijziging BW01/2018. 
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Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de overeenkomst af te sluiten en 
verdere afspraken te maken. 

 

15. AANLEG TIJDELIJKE WERFWEG KOPSTRAAT TER HOOGTE VAN JOZEF 
JENNESSTRAAT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNI NGSWIJZE  

Raadslid Ilse Stockbroekx 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 het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2018 
genomen werd in toepassing van artikel 58, 4de lid, dat stelt dat, in afwijking van artikel 43, het 
college van burgemeester en schepenen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden 
op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de 
uitvoering van overheidsopdrachten  kan uitoefenen; 

Overwegende dat – niettegenstaande de dwingende en onvoorziene omstandigheden inzake het 
verloop van de overheidsopdracht – er voldoende kredieten voorhanden zijn; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 betreffende de definiëring van het begrip 
dagelijks bestuur, in het bijzonder voor investeringsuitgaven (€ 30.000,00 excl. btw); 

Overwegende dat in dit geval het bedrag van de ingediende offerte de grenzen van het dagelijks 
bestuur overstijgt; 

Overwegende dat er dwingende spoed was, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden, 
namelijk hoogdringendheid; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2018, houdende de 
principiële goedkeuring van de offerte van Adams nv; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2018 betreffende de 
gunning van de opdracht “Aanleg tijdelijke werfweg Kopstraat ter hoogte van Jozef Jennesstraat”, met 
name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gelet op het verleende visum 3P-029-2018 van de financieel beheerder d.d. 9 mei 2018; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/012); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Wouter Rombouts; 
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Neemt akte: 

- van het besluit van het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2018 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming, en de plaatsingsprocedure van de opdracht 
“Aanleg tijdelijke werfweg Kopstraat ter hoogte van Jozef Jennesstraat”, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

- van het besluit van het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2018 betreffende de 
gunning van de opdracht aan Adams nv, BE 0454 312 663, Hoekeinde 52 te 2330 Merksplas voor 
een bedrag van € 34.156,45 excl. btw of € 41.329,30 incl. btw. 

 

16. WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING  

Raadslid Ghislaine Peleman vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op de mail ontvangen op 22 december 2017 van de toezichthoudende overheid (Hans Buysse) 
houdende de opmerkingen inzake artikel 241, § 1, 3°, artikel 253, § 3, artikel 255, § 1, artikel 
257bis,§2 en artikel 260 en de voorstellen tot wijzigingen zoals voorgesteld in het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 houdende de goedkeuring van  
vormingsreglement; 

Gelet op het voorstel om Bijlage X 'Reglement Maaltijdcheques' te schrappen uit de 
Rechtspositieregeling omdat deze bijlage reeds opgenomen is in het arbeidsreglement;   

Overwegende het voorstel om de Rechtspositieregeling te ontdoen van informatie die ook opgenomen 
is in het arbeidsreglement voor zover dit wettelijk mogelijk en praktisch hanteerbaar is; 

Gelet op het advies van het managementteam van 18 december 2017; 

Gelet op het advies van het managementteam van 26 februari 2018; 

Gelet op het collegebesluit van 6 maart 2018 houdende akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan 
de Rechtspositieregeling; 

Gelet op het verslag van de vergadering van 13 maart 2018 van het syndicaal onderhandelingscomité; 

Gelet op het protocol 05/2018 van het syndicaal onderhandelingscomité van 13 maart 2018;  

Gelet op het akkoord van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 april 2018 met de 
voorgestelde wijzigingen aan de Rechtspositieregeling; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Lieven 
De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 
stemmen ja. 
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Artikel 1 

Akkoord te gaan om volgende aanpassingen te doen aan de Rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel: 

Hoofdstuk IX: Vorming Het vormingsreglement  

Artikel 91. (nieuwe inhoud met ingang vanaf 1 juli 2018) 

In toepassing van artikel 111 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 110 van het 
OCMW decreet van 19 december 2008 en artikel 54 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007, heeft de gemeenteraad een vormingsreglement 
opgesteld, te vinden als bijlage bij het arbeidsreglement. Het vormingsbeleid kadert in het 
globale personeels- en organisatiebeleid. 

Artikel 92. (nieuwe inhoud met ingang vanaf 1 juli 2018) 

In uitvoering van artikel 54 § 2, 4° van het Rechtspositiebesluit Gemeente – en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007, kan de secretaris vormingsaanvragen voorlopig of 
definitief weigeren (na advies van de vormingsverantwoordelijke). 

Artikel 93 t/m 109. 

Opgeheven met ingang vanaf 1 juli 2018 

Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

Artikel 230. (wijziging met ingang vanaf 1 juli 2018) 

Het personeelslid dat toestemming krijgt tot het volgen van een meerdaagse vorming of een 
dienstreis met overnachting, heeft recht op (een gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor kamer 
en ontbijt, maaltijden en eventuele andere kosten. Het personeelslid dient voor al de gemaakte kosten 
de originele bewijsstukken in bij de personeelsdienst. Het personeelslid maakt op voorhand een 
kostenraming over aan de secretaris zodat beoordeling mogelijk is van de noodzakelijkheid en de prijs. 
Het personeelslid heeft geen recht op maaltijdcheques voor de betreffende dagen. 

Reis- en verblijfskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een formulier 
aanvraag terugbetaling gemaakte onkosten. 

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 

Afdeling I De maaltijdcheques 

Artikel 231.  

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques volgens de bepalingen opgenomen in het 
arbeidsreglement en haar bijlage: Reglement Maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 
bedraagt 6,50 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro (zie bijlage XII : reglement 
maaltijdcheques). 

Titel VIII. Verloven en afwezigheden 

Artikel 241.- administratieve toestanden 

§ 1. Het statutaire personeelslid bevindt zich -geheel of gedeeltelijk- in een van de volgende 
administratieve toestanden: 

1° dienstactiviteit 

2° non-activiteit 

3° disponibiliteit 

Het statutaire personeelslid kan zich ook in een toestand van disponibiliteit bevinden. 
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Artikel 253. - opvangverlof van een minderjarig kind met het oog op adoptie of pleegvoogdij 

(...) 

§ 3. Voor de modaliteiten en praktische toepassing van de omzetting van het moederschapsverlof 
opvangverlof gelden de bepalingen opgenomen in het arbeidsreglement en haar bijlage: Brochure 
‘Baby op komst’. 

Artikel 255. - verschil tussen statutair en contractueel personeel 

§ 1. Statutaire personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte of wegens arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een ongeval krijgen ziekteverlof zoals bepaald in de artikelen 257 tot en met 260 van 
deze Rechtspositieregeling. 

Artikel 257bis - aanrekening van ziektekrediet 

(...) 

§ 2. De dagen afwezigheid, opgesomd in artikel 254, § 2, 2° tot en met 7°, worden voor statutaire 
medewerkers niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 257, behalve  

-voor de toepassing van artikel 258, voor wat de afwezigheden, vermeld onder Art. 254 § 2 2° tot en 
met 5°, betreft. 

-in de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in Art. 254 § 2, 2° tot en met 5°, te 
wijten is aan een verantwoordelijke derde partij. In dat geval ontvangt het statutaire personeelslid het 
salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding 
en dat op de derde te verhalen is. 

Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle rechten, 
vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen de persoon die 
verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 

§ 3. In de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in Art. 254 § 2, 2° tot en 
met 5°, te wijten is aan een verantwoordelijke derde partij. In dat geval ontvangt het statutaire 
personeelslid het salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde 
verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is. 

Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle 
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen de 
persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 

Artikel 260. - deeltijdse werkhervatting 

§ 1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht 
door de arbeidsgeneesheer geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te nemen met deeltijdse 
prestaties, kan toestemming krijgen van het college van burgemeester en schepenen om zijn functie 
opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster van ten minste de helft van een voltijds uurrooster 
als hierdoor het dienstbelang niet in het gedrang komt. De toestemming wordt verleend voor een 
periode van ten hoogste drie maanden. 

Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode van 
deeltijdse prestaties wegens ziekte, kan de periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte meermaals 
worden verlengd met een periode van telkens ten hoogste drie maanden.  

§ 2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte wordt, gedurende de eerste drie maanden van deeltijdse prestaties, beschouwd als verlof 
en gelijkgesteld met dienstactiviteit. De afwezigheid wordt niet aangerekend op het aantal nog 
beschikbare ziektekredietdagen. 

De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens 
ziekte wordt na het verstrijken van de eerste drie maanden van deeltijdse prestaties, beschouwd als 
ziekteverlof. De afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal nog beschikbare 
ziektekredietdagen. 
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Artikel 2 

Akkoord te gaan om Bijlage XI bij de Rechtspositieregeling 'Reglement Maaltijdcheques' te schrappen 
uit de Rechtspositieregeling. 

Artikel 3 

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

 

17. AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 en latere wijzigingen, houdende de vaststelling 
van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 houdende de uitbreiding van de contractuele 
personeelsformatie van de jeugddienst met een functie van administratief medewerker onderwijs; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 houdende het 
akkoord met de wijzigingen in de ziekteprocedure voor wat betreft het aantal ééndagziektes zonder 
doktersattest; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2018 houdende het 
akkoord met de ontheffing van Frank Gyssens uit zijn taak als tweede vertrouwenspersoon bij de 
gemeente; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018, houdende akkoord met de wijzigingen aan het 
vormingsreglement; 

Overwegende dat de bevoegdheden van het toezichthoudend personeel aangepast dienen te worden 
conform de wettelijke bepalingen inzake psychosociale risico’s en alcohol en psychoactieve stoffen; 

Gelet op de bespreking in het syndicaal onderhandelingscomité van 13 april 2018 en de protocols 
03/2018, 04/2018 en 07/2018; 

Gelet op de bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met volgende aanpassingen aan het arbeidsreglement voor gemeentepersoneel: 

Aanpassingen met betrekking tot wijzigingen in vormingsreglement 

Artikel 15: Meting en controle van de arbeid (met ingang vanaf 1 juli 2018) 

… 

Wanneer vorming wordt gevolgd buiten Schoten wordt er niet in- of uitgetikt. De gepresteerde uren  
(zoals bepaald in de rechtspositieregeling) worden door het diensthoofd in het tijdsregistratiesysteem 
ingebracht.  
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Registratie van vormingsuren gebeurt overeenkomstig het vormingsreglement (zie bijlage XVI). 

Artikel 17: Sancties (met ingang vanaf 1 juli 2018) 

… 

Wanneer vorming wordt gevolgd buiten Schoten wordt er niet in- of uitgetikt. De gepresteerde uren  
(zoals bepaald in de rechtspositieregeling) worden door het diensthoofd in het tijdsregistratiesysteem 
ingebracht.  

Aanpassing vetrouwenspersonen 

Artikel 44 : Contactpersonen 

Gegevens van de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten:  

Mensura – Bart Vriesacker – preventieadviseur psychosociale aspecten – Italiëlei 2 – 2000 Antwerpen 
– 03/201 55 29 of 0472/90 53 78 – bart.vriesacker@mensura.be 

Gegevens van de interne vertrouwenspersonen:  

Frank Gyssens, hoofdmaatschappelijk werker sociale zaken, Verbertstraat 27, 03/ 680 06 16 

Marleen De Vogel, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, 03/680.09.35 

Gegevens van de externe vertrouwenspersoon: 

IGEAN, Maria Frederika Rousseeuw, psycholoog, 03/ 350 08 30 

Aanpassingen i.v.m. toezichthoudend personeel 

… 

Artikel 54. 

Het toezichthoudend personeel bestaat uit algemeen directeur, financieel directeur, afdelingshoofden, 
diensthoofden en dienstverantwoordelijken. 

Het toezichthoudend personeel heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

- … 

- voorkomen van geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag en andere psychosociale risico’s 
door dit tijdig te zien en niet te tolereren; 

- erop toezien dat het verbod op roken, alcohol en andere psychoactieve stoffen op de werkvloer 
gerespecteerd wordt 

Het toezichthoudend personeel heeft de volgende taken: 

- … 

- opsporen van vormingsbehoeften, adviseren van vormingsaanvragen, natrajecten uitwerken en 
opvolgen, vorming en kennisdeling te stimuleren  Vorming en kennisdeling voorstellen, 
stimuleren en vormingsaanvragen adviseren; 

- … 

Artikel 55: Het toezichthoudend personeel 

De personeelsleden werken onder toezicht en gezag van de hiernavolgende diensthoofden of 

verantwoordelijken: 
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Diensthoofd/verantwoordelijke Personeelsleden 

(...) (...) 

Jeugdbeleidscoördinator Jeugdconsulent  

Projectmedewerker evenementen 

Projectmedewerker jeugddienst 

Administratief medewerker onderwijs 

(...) (...) 

 

Aanpassingen bijlage VII: Reglement maaltijdcheques 

Artikel 5 (met ingang vanaf 1 juli 2018): 

… 

Enkel volgende afwezigheden worden gelijkgesteld met effectief geleverde arbeidsprestaties en geven 
recht op de toekenning van maaltijdcheques: 

- (…) 

- Bijwonen van vergaderingen, congressen, studiedagen, vormingsdagen, in opdracht of met 
akkoord van het bestuur, behalve als het personeelslid hiervoor recht heeft op een vergoeding 
die de kosten van een maaltijd dekt (verblijfskosten) of de maaltijd door het bestuur betaald 
wordt. 

Deelname aan vergaderingen of vorming (met akkoord van het bestuur). 

- (…) 

… 

Artikel 9 (met ingang vanaf 1 juli 2018): 

Als een personeelslid recht heeft op een vergoeding die de kosten van een maaltijd dekt worden er 
voor deze arbeidsdag geen maaltijdcheques afgeleverd (vb. verblijfskosten). 

Dit is ook het geval als de maaltijd door het bestuur wordt betaald (zoals onder meer bij vormingen en 
studiedagen). 

Opgeheven. 

Aanpassing bijlage VI: Brochure: 'Wat te doen in geval van ziekte' (met ingangsdatum vanaf 1 
januari 2019) 

Algemeen 

(...) Het groene formulier wordt gebruikt om een ééndagsziekte te verantwoorden zonder 
doktersattest. Er worden maximum 3 ééndagsziektes per jaar zonder doktersattest 
toegestaan. Vanaf de vierde ééndagsziekte is een dokterattest verplicht. Het groene 
formulier wordt ook gebruikt om melding te doen van het verlaten van de dienst omwille 
van ziekte ;  

- 1 dag afwezigheid wegens ziekte of de dienst verlaten omwille van ziekte wordt gemeld op 
het groen formulier -;  

(...) 
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Wat moet je doen ? 

1. Bij 1 dag ziekte   

→ je verwittigt zo vroeg mogelijk vóór de aanvang van het werk telefonisch jouw directe 
leidinggevende(of bij afwezigheid de plaatsvervanger) 

→ je vermeldt je verblijfplaats tijdens jouw ziekte 

→ voor de eerste drie ééndagsziekten zonder doktersattest, vul je een groen formulier in en 
geef je het de volgende werkdag af aan jouw directe leidinggevende (of bij afwezigheid aan 
de plaatsvervanger) Vanaf de vierde ééndagsziekte in hetzelfde jaar is een doktersattest 
verplicht 

→ je verlaat het huis NIET want de controlearts kan langskomen. 

(...) 

3. Bij 1 dag ziekte, gevolgd door 1 of meerdere dagen 

→ indien je na 1 dag ziekte het werk nog niet kan hervatten, meld je de volgende dag dat je nog 
steeds ziek bent. Je volgt dan verder dezelfde procedure als bij meerdere dagen ziekte (zie 2.) 

→ je bezorgt het groen formulier (indien van toepassing) én het medisch attest uiterlijk bij 
aanvang van de derde werkdag van de afwezigheid aan de personeelsdienst.  

(...) 

Toevoeging bijlage XVI: Vormingsreglement (met ingangsdatum vanaf 1 juli 2018) 

Tekst volgens bijlage 'Vormingsreglement'. 

Artikel 2 

Deze wijzigingen aan het Arbeidsreglement over te maken aan de personeelsleden. 

Artikel 3 

Dit besluit overeenkomstig de geldende bepalingen over te maken aan de diensten van de Inspectie 
Sociale Wetten en Sociale Inspectie. 

 

18. ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK WOORD DANS 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 en latere wijzigingen, houdende de vaststelling 
van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat voor de Gemeentelijke Academie Muziek Woord Dans nog een arbeidsreglement 
moet worden vastgesteld; 

Overwegende dat gemeente Schoten inrichtende macht is van de Gemeentelijke Academie Muziek 
Woord Dans; 

Gelet op de toelichting van Thomas Sels, beleidsmedewerker van de Gemeentelijke Academie Muziek 
Woord Dans, waaruit de noodzaak blijkt om een arbeidsreglement op te stellen voor het gesubsidieerd 
personeel en de leerkrachten in loondienst van de gemeente; 

Gelet op het voorstel van arbeidsreglement voor de Gemeentelijke Academie Muziek Woord Dans 
zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 april 2018 houdende het 
akkoord met het voorgestelde arbeidsreglement voor de Gemeentelijke Academie Muziek Woord 
Dans; 

Gelet op de bespreking in het syndicaal onderhandelingscomité van 17 april 2018 en het protocol 
09/2018;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met het voorgelegde arbeidsreglement voor het personeel van de Gemeentelijke 
Academie Muziek Woord Dans. 

Artikel 2 

Dit Arbeidsreglement over te maken aan de personeelsleden van de Gemeentelijke Academie Muziek 
Woord Dans. 

Artikel 3 

Dit besluit overeenkomstig de geldende bepalingen over te maken aan de diensten van de Inspectie 
Sociale Wetten en Sociale Inspectie. 

 

19. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUN ALE IVEKA  

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit van 26 april 2018 betreffende de agenda en vaststelling van het mandaat 
volmachtdrager van de intercommunale Iveka; 

Gelet op de mail d.d. 9 mei 2018 van Eandis dat in het raadsbesluit van 26 april 2018 de expliciete 
beslissingen en motivering ontbreken; 

Overwegende dat er belangrijke beslissingen zijn zoals een verschuiving van de einddatum, een 
verlenging van de einddatum en een statutenwijziging; 

Overwegende dat in het boek van Marc Verhulst van het Agentschap Binnenlands bestuur, De 
intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen, pagina 144 het volgende vermeld staat: 

In geval er statutenwijzigingen op de agenda staan zal er alleszins een expliciet mandaat moeten 
gegeven worden. Artikel 39, tweede lid, DIS bepaalt hier uitdrukkelijk dat de beslissingen ter zake van 
de raden het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 
Die beslissingen worden trouwens bij het verslag gevoegd. In dit geval zal de algemene vergadering 
alleszins rekening moeten houden met het standpunt van de betrokken gemeenteraad, ongeacht wat de 
afgevaardigde van een gemeente daarover zou zeggen.; 

Overwegende dat voor de verlenging volgens artikel 35 door de gemeente zowel een verzoek als een 
goedkeuring dient verleend te worden; 

Overwegende dat de gemeente ook dient aan te geven of ze zelf wenst deel te nemen aan de 
verlenging, dit volgens het boek van Marc Verhulst, De intergemeentelijke samenwerking in 
Vlaanderen, pagina 204: 
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Formeel zou de besluitvorming van een gemeente over een verlenging kunnen opgesplitst worden in 
(1) een verzoek tot verlenging, (2) een goedkeuring van de verlenging zelf, en (3) een beslissing om al 
dan niet deel te nemen aan de verlenging.; 

Overwegende dat de verlenging moet gemotiveerd worden door onder meer door te verwijzen naar de 
documenten die bij de oproeping gevoegd zijn; 

Overwegende dat het raadsbesluit van 26 april 2018 bijgevolg wordt ingetrokken; 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 wordt ingetrokken. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 19 juni 2018: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveka, zijnde 9 
november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveka van 1 april 2019 tot 29 
maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024 

3. Statutenwijziging: 

 3.1. Kennismaking bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek 
van vennootschappen - ter verantwoordiging van de wijziging van het doel 

 3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

4. Inkanteling van deel IKA - Vaststelling van de (niet-)vervulling van de opschortende 
voorwaarden 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij 
authentieke akte vast te stellen 

6. Kennisgeving van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 
cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie van Iveka in 
de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het 
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

7. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2017 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resulatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

9. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017 

10. Statutaire benoemingen 
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11. Benoeming van een commissaris 

12. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen om de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging 
Iveka te verschuiven van 9 november 2019 naar 1 april 2019. 

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 2019 
tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iveka te verlengen 
voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake 
agendapunt 2 zijn gevoegd. 

Artikel 4 

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging 
Iveka. 

Artikel 5 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 19 juni 2018, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de 
artikelen 1, 2 en 3 van de onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunale@eandis.be.   

 

20. UITTREDINGSMOGELIJKHEDEN N.A.V. VERLENGING IVEK A 

De raad, 

Overwegende dat de gemeente deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka voor de activiteit 
distributiebeheer; 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 (binnengekomen op 21 
maart 2018 - 898/2018) opgeroepen werd om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iveka die op 19 juni 2018 zal plaatshebben in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 
2960 Brecht; 

Overwegende dat aan de gemeente vanuit Iveka een dossier met documentatiestukken werd uitgewerkt 
door de raad van bestuur in zitting van 13 maart 2018;  

Overwegende dat overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 
2017 een gemeente die deelneemt in een opdrachthoudende vereniging-distributienetbeheerder voor 1 
januari 2019 kan beslissen om uit te treden uit deze opdrachthoudende vereniging en toe te treden tot 
een andere opdrachthoudende vereniging-distributiebeheerder; 

Overwegende dat na verschuiving van de statutaire einddata van Iveka en van Fluvius Antwerpen van 
9 november 2019 naar 1 april 2019, de overstap mogelijk is op deze nieuwe vastgelegde einddatum;  

Gelet op de toelichting van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Ilse Stockbroekx; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het voorstel van raadslid Eric De Swaef om niet te beslissen wegens te weinig informatie; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Omwille van te weinig informatie om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over al dan niet 
uittreding of toetreding, wordt akkoord gegaan om niet te beslissen over dit punt.  

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka op 19 juni 2018, op te dragen dit standpunt van de gemeente over 
te maken aan Iveka. 

Artikel 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende verenigingen Iveka  
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres van het secretariaat te 
bezorgen. 

 

21. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IGEAN DIENS TVERLENING  

De raad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder Igean cv genoemd; 

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

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean cv van 8 november 2003 houdende de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging Igean dienstverlening; 

Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad van 19 december 2003; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de 
omvorming van Igean cv in een dienstverlenende vereniging; 

Gelet op de statutenwijziging van Igean dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone 
algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 
13 augustus 2007 onder nr. 07120366; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de goedkeuring van 
de statutenwijziging van Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging; 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging en de verlenging van Igean milieu en veiligheid tot 21 juni 2034; 

Gelet op de bevestiging hiervan bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Igean dienstverlening; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet 
genoemd, zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de omzendbrief genoemd; 

Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; 

Gelet op de jaarvergadering van Igean dienstverlening op 22 juni 2018 waarvoor de gemeente bij 
schrijven van 3 mei 2018 (binnengekomen op 7 mei 2018 - 1438/2018) werd uitgenodigd; 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag 
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden 
van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van 
bestuur en de commissaris-revisor; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur om de jaarvergadering 
te organiseren op vrijdag 22 juni 2018 te 19.00 uur, met volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 

5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten 
en het OCMW Wijnegem; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt 
vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 
gemeenteraadslid Anneleen De Maeyer en schepen Luc Van Gastel, respectievelijk als effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening tijdens de legislatuur tot einde 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Lieven 
De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van Igean dienstverlening die zal 
gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69 te 2920 Kalmthout op vrijdag 22 juni 
2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 

5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten 
en het OCMW Wijnegem. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van Igean 
dienstverlening van vrijdag 22 juni 2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 
vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het 
nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

De uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean dienstverlening worden 
bezorgd. 

 

22. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER  IGEAN MILI EU & 
VEILIGHEID  

De raad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder Igean cv genoemd; 

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

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean cv van 8 november 2003 houdende de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van Igean milieu en veiligheid in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en de statuten van 
Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid van 15 juni 2007 
houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van Igean milieu en veiligheid; 

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

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 houdende de goedkeuring van 
de statutenwijziging van Igean milieu en veiligheid; 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging; 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging en de verlenging van Igean milieu en veiligheid tot 21 juni 2034; 

Gelet op de bevestiging hiervan bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; 

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

Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het 
tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; 

Gelet op de jaarvergadering van Igean dienstverlening op 22 juni 2018 waarvoor de gemeente bij 
schrijven van 3 mei 2018 (binnengekomen op 7 mei 2018 - 1438/2018) werd uitgenodigd; 

Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag 
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden 
van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; 

Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van 
bestuur en de commissaris-revisor; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur om de jaarvergadering 
te organiseren op vrijdag 22 juni 2018 te 19.00 uur, met volgende dagorde: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 

5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en 
het OCMW Wijnegem 

7. Benoemen van leden van de adviescomités; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt 
vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 
gemeenteraadslid Anneleen De Maeyer en schepen Luc Van Gastel, respectievelijk als effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening tijdens de legislatuur tot einde 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Lieven 
De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van 
Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van Igean milieu en veiligheid die 
zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69 te 2920 Kalmthout op vrijdag 22 
juni 2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan 
volgende beslissingen: 

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017 

5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 

6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en 
het OCMW Wijnegem 

7. Benoemen van leden van de adviescomités. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van Igean 
milieu en veiligheid van vrijdag 22 juni 2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 
vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het 
nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

De uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean milieu en veiligheid worden 
bezorgd. 

 

23. ALGEMENE VERGADERING WATER-LINK 14 JUNI 2018  

De raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 26.04.2018 aangaande de vaststelling mandaat volmachtdrager Water-
Link voor de statutaire jaarvergadering van Water-Link op 14 juni 2018; 

Gelet op de brief, ontvangen d.d. 04.05.2018, betreffende de aangepaste agenda voor de statutaire 
jaarvergadering van Water-Link op 14 juni 2018; 

Gelet op de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Water-Link die zal 
plaatsvinden op 14 juni 2018 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 
2018 Antwerpen; 

Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 30 april 2018, binnengekomen op 4 mei 2018 
(1391/2018) met als aangepaste agenda: 

1. Jaarverslag 2017 

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017 

3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 

5. Bestemming van het resultaat 
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6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 

8.  Benoemingen en ontslagen van bestuurders 

9. "Incentive" aan het personeel 

10. Varia en mededelingen; 

Gelet op het besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Juan Leysen 
en Louis De keersmaeker, gemeenteraadsleden, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
Water-Link tot einde 2018; 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 
gemeenteraad werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Schoten 
de nodige beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda voor deze vergadering; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Het raadsbesluit d.d. 26.04.2018 aangaande de vaststelling mandaat volmachtdrager Water-Link voor 
de statutaire jaarvergadering van Water-Link op 14 juni 2018 te verwerpen wegens de brief, ontvangen 
d.d. 04.05.2018, betreffende de aangepaste agenda voor de statutaire jaarvergadering van Water-Link 
op 14 juni 2018. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van de aangepaste agenda van de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Water-Link op 14 juni 2018 om 16.00 uur. 

Artikel 3 

De afgevaardigde op de statutaire jaarvergadering van Water-Link op 14 juni 2018, die bij besluit d.d. 
24 april 2014 van de gemeenteraad werd aangeduid, te mandateren om overeenkomstig onderhavige 
beslissing te stemmen. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing 
en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan opdrachthoudende vereniging Water-
Link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 

 

24. ALGEMENE VERGADERING PONTES  

De raad, 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 
op de artikelen 44, 46, 47 en 48; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van houdende de toetreding van de gemeente tot de 
intergemeentelijke vereniging Pontes; 
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Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van Pontes op 13 juni 2018; 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 
organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 
2016 worden behandeld; 

Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling van het batig 
saldo van de resultatenrekening 2016 en de kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-
revisor worden behandeld; 

Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 13 juni 2018; 

Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet aangeduid 
worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; dat deze aanstelling 
mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 
gemeenteraadslid Peter Van Nederkassel als effectief en schepen Lieven De Smet als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
Pontes voor de duur van de lopende legislatuur; 

Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 13 juni 2018, die bestaat 
uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 20 december 2017 - goedkeuring 

2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2017 - goedkeuring 

3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2017 - aktename 

4. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2017 - goedkeuring 

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

Artikel 2 

De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente wordt 
opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake 
onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3  

Peter Van Nederkassel, gemeenteraadslid en Lieven De Smet, schepen, worden aangesteld als 
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de 
algemene vergaderingen van Pontes voor de resterende duur van deze legislatuur. 
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Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
Pontes, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

 

25. STATUTAIRE JAARVERGADERING (SJ) PIDPA  

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikel 44 en 59; 

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

Gelet de statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet het Gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Louis De 
keersmaeker en Juan Leysen, gemeenteraadsleden, respectievelijk tot vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van Pidpa tot einde 2018; 

Overwegende dat de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa zal plaats hebben op maandag 18 juni 2018 
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan volgend agendapunten van 
de Statutaire Jaarvergadering: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017 

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017 

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017 

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris 

6. Benoeming(en) 

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening 
over het boekjaar 2017 en het verslag van de commissaris. 

Artikel 2 

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017 goed te 
keuren. 
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Artikel 3 

Louis De keersmaeker en Juan Leysen worden aangesteld als respectievelijk effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
Pidpa voor de resterende duur van deze legislatuur. 

Artikel 4 

Aan de vertegenwoordiger de opdracht te geven om op de algemene vergadering van 18 juni 2018, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen en alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze algemene vergadering. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

26. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CIPAL  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg 
“Cipal”) van 7 februari 2018; 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één 
of meer plaatsvervanger(s) kan aanduiden; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Iefke 
Hendrickx als vertegenwoordiger en Joanna Brzozowska als plaatsvervanger voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Cipal tijdens de legislatuur tot einde 2018; 

Gelet op de oproeping van 22 april 2018 met de agenda van de algemene vergadering d.d. 15 juni 
2018 van Cipal met volgende agendapunten: 

Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met 
de volgende agendapunten: 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 
31 december 2017 

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017  

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten 
op 31 december 2017 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening 
van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 

6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
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8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Iefke Hendrickx en Joanna Brzozowska, aangesteld als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente, worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal van 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15 juni 
2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D 1 te 2440 Geel. 

 

27. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IN VOORTZETTI NG VAN  IKA  

De raad, 

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

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

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven (1236/2018) werd opgeroepen deel te nemen 
aan de algemene vergadering van IKA die op 19 juni 2018 plaats heeft; 

Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag 
van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat in gemeenteraad van 22 mei 2014 raadslid Willy Van Camp als vertegenwoordiger 
en raadslid Ilse Stockbroekx als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid voor de 
algemene vergaderingen van IKA tijdens de legislatuur tot einde 2018; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 volgende 
agendapunten bevat: 

1. strategie en begroting 2018 

2. verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

3. jaarrekening 2017 

4. verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
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5. kwijting van de bestuurders en de commissaris  

6. statutaire benoemingen en mededelingen; 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en winstverdeling; 

Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van IKA op 19 juni 2018, dit na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn 
gevoegd. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2018. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

Goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het 
boekjaar 2017. 

Artikel 5 

Willy Van Camp, vertegenwoordiger ofwel Ilse Stockbroekx, vervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA op 19 juni 2018 op te dragen om 
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 
behandelen agendapunten. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en 
kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 

28. KENNISNAME AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 houdende de oproeping aan de zittende 
secretarissen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2018 waarin de  
kandidatuur van de gemeentesecretaris tijdig en ontvankelijk werd verklaard; 
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Gelet op artikel 583 van het decreet Lokaal Bestuur waarin wordt bepaald dat de kandidaat wiens 
kandidatuur tijdig werd gesteld, met behoud van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld wordt 
als algemeen directeur bij de gemeente; 

Gelet op de termijn van indienen van de kandidaturen; 

Overwegende dat deze termijn verstrijkt op 2 juni 2018 en dat de aanstelling van rechtswege ingaat op 
3 juni 2018; 

Neemt akte: 

van de aanstelling van rechtswege van de heer Rony Lejaeghere als algemeen directeur bij de 
gemeente. 

De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het decreet Lokaal bestuur met behoud 
van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de 
aanstelling van rechtswege, d.i. vanaf 3 juni 2018. Deze salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van 
de gemeentesecretaris, verhoogd met 30 %. De effectieve wedde zal in een afzonderlijk 
gemeenteraadsbesluit worden vastgesteld. 

In de personeelsformatie en het organogram wordt het ambt van gemeentesecretaris geschrapt. Het 
ambt van algemeen directeur wordt toegevoegd. 

De vigerende Rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur.  

 

29. 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; 

Burgemeester Maarten De Veuster stelt dat hij verbolgen is over het vandalisme en de besmeuring van 
het openbaar domein door het Vlaams Belang en vraagt met aandrang dat de stickers zo snel mogelijk 
worden verwijderd. 

Raadslid Piet Bouciqué belooft hiervoor het nodige te doen. 

Raadslid Monique Van den Bogaert wenst te weten wanneer eigen communicatie zal verschijnen op 
de zuilen van Clear Channel. 

Schepen Iefke Hendrickx meldt dat met de aanstelling van een jobstudent, gespecialiseerd in grafische 
vormgeving, weldra de eerste gemeentelijke communicatie zal verschijnen op de zuilen. 

Raadslid Monique Van den Bogaert laat weten geen uitnodiging te hebben gekregen voor de opening 
van de hondenweide op 31 mei 2018. Bij haar weten zijn er nog raadsleden die geen uitnodiging 
hebben gehad. 

Schepen Paul Valkeniers zal uitzoeken wat er fout is gegaan met de communicatie.    
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Zitting geheven te 22.25 uur. 

 

wnd. gemeentesecretaris, 

 

 

Anne Mieke De Potter 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


