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Gemeente 

Schoten 

7E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

6 SEPTEMBER 2018 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, 

schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den 

Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, 

Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik 

Maes, Dirk Van Onckelen, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, algemeen directeur. 
 

Verontschuldigd: Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Catharina Van Osta, schepenen. 

Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Anneleen De Maeyer, Pieter Gielis, 

Peter Van Nederkassel, raadsleden. 
 

 

Vanaf punt 5 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

Vanaf punt 12 vervoegt raadslid Sofie Goffin de vergadering. 

Vanaf punt 20 verlaat raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

Vanaf punt 30 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, 

Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 

Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Enige onnauwkeurigheden in het verslag werden voorafgaand aan de vergadering onder de aandacht 

gebracht door raadslid Monique Van Den Bogaert: 

blz 199 art. 2: het woord "wordt" dient geschrapt te worden 
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blz 200 art 3: het woord "worden" te schrappen 

blz 203 derde alinea: ipv raamovereenkomst werd "verlegd", dit moet "verlengd" worden 

blz 207: antwoord burgemeester "het evenemnet": dit moet worden "evenement" 

blz 233: voorlaatste zin beschikken "over en GSM": dit moet worden beschikken "over een GSM" 

blz 248: art. 2 "fiancieel directeur": dit moet worden "financieel" directeur 

 art. 4 : wervingsreserve voor financieel " beheerder": dit moet worden financieel "directeur" 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 

2018 mits voormelde aanpassingen. 

 

2. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 

De raad, 

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

politiediensten; 

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

het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

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

Overwegende dat door vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de 

politiediensten, aan het stelsel van de mobiliteit uitvoering kan worden gegeven; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel kader van 

de lokale politie Schoten; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-personeelskader 

van de lokale politie Schoten; 

Gelet op het verslag van 1 augustus 2018 van Gunter Van de Wiele, procesmanager van de politiezone 

Schoten; 

Overwegende dat inzake de 4de mobiliteitscyclus voor 2018 de vacant te verklaren betrekkingen 

dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM);  

Overwegende dat deze mededeling dient te gebeuren aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage 

1 van het KB Mobiliteit, dat hierbij eveneens de selectiemodaliteiten dienen bepaald te worden; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

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

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

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, 
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Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 

Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie 

van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM): 

Operationeel kader: 

-  één (1) betrekking van commissaris van politie ELPZ 

-  één (1) betrekking van commissaris van politie BGPZ 

-  één (1) betrekking van commissaris van politie OO 

-  één (1) betrekking van inspecteur van politie ELPZ 

-  één (1) betrekking van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie, specialiteit 

politieassistent. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 

in bijlage 1 bij het KB van 20 november 2001. Hierbij wordt de vaststelling van de uiterste datum 

waarop de kandidaatstelling voor de vacatures dient te gebeuren, overgelaten aan DPM, zoals 

gevraagd in punt 3.1.3 van de omzendbrief GPI van 24 januari 2001. 

Artikel 3 

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

voorwaarde 2:  het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerde advies van de 

korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt 

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

Voor de betrekking van commissaris wordt bijkomende voorwaarde weerhouden: 

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

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

Er wordt automatisch een mobiliteitsreserve aangelegd die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot 

de publicatie van de 2de navolgende cyclus. 

 

3. AANKOOP INTERVENTIEVOERTUIG (COMBI) MET INBEGRIP VAN DE 

POLITIE-UITRUSTING (OMBOUW) - 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; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die 

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

organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 16 juli 2018 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 

en motivatie voor de aankoop van een interventievoertuig (combi) met inbegrip van de politie-

uitrusting (ombouw) ter vervanging van de Mercedes Vito met nummerplaat XLN088; 

Gelet op de overeenkomst met bestek van de federale Politie met ref. Procurement 2016 R3 010 

Perceel 38 - “Combi benzine (mobiel kantoor), aanbesteed via open offerteaanvraag. De aannemer 

betreft de invoerder D’Ieteren nv, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 Kortenberg; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 54.396,00 excl. btw of  

€ 65.819,16 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode 

330/743-52 van de buitengewone politiebegroting; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef :  

Bestond er echt geen mogelijkheid om hier een CNG versie voor te verkrijgen? 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens : 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, 

Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 

Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst met nr. Procurement bestek 2016 R3 010 – Perceel 

38 “Combi benzine (mobiel kantoor). De aannemer betreft de invoerder D’Ieteren nv, Industriezone 

Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 Kortenberg, aanbesteed via open offerteaanvraag en de 

raming voor de opdracht “Aankoop interventievoertuig (combi)” met inbegrip van de politie-uitrusting 

(ombouw). De raming bedraagt € 54.396,00 excl. btw of € 65.819,16 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

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

Procurement 2016 R3 010 Perceel 38 “Combi benzine (mobiel kantoor)”. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op budgetcode 330/743-52 van de 

buitengewone politiebegroting. 

 

4. VASTSTELLERS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE 

De raad, 
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Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de opleiding die de gemeenschapswacht-vaststeller, Christel Van Putte, met vrucht heeft 

beëindigd; 

Gelet op de opleiding en bijscholing tot GAS-vaststellers die Edwig Leurs en Peter Verbaeten reeds 

eerder hebben gevolgd; 

Gelet op het voorstel van de dienst integrale veiligheid om de gemeenteraad te verzoeken zowel de 

gemeenschapswacht-vaststeller als de GAS-vaststellers aan te duiden als personeel dat inbreuken, die 

uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties, mag vaststellen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, 

Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 

Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Christel Van Putte als gemeenschapswacht-vaststeller te machtigen als personeel dat inbreuken mag 

vststellen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. 

Artikel 2 

Edwig Leurs als GAS-vaststeller te machtigen als personeel dat inbreuken mag vaststellen die 

uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. 

Artikel 3 

Peter Verbaeten als GAS-vaststeller te machtigen als personeel dat inbreuken mag vaststellen die 

uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. 

 

5. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTERGEMEENTELIJKE 

NOODPLANCOÖRDINATOR 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen waarin vermeld 

wordt dat elke gemeente moet beschikken over een ambtenaar verantwoordelijk voor de 

noodplanning; 

Gelet op de evolutie en professionalisering inzake het beheer van de noodplanning die sinds het in 

voege treden van het bewuste KB werd ervaren; 

Gelet op de diverse taken en specialisaties die in realiteit van de noodplanambtenaar worden verwacht; 

Gelet op de bevraging die de dienst integrale veiligheid organiseerde bij de buurgemeenten, aangaande 

de nood aan optimalisering voor wat betreft het beheer van de nood- en interventieplanning; 

Gelet op de intenties van Schilde, Ranst en Zandhoven om te participeren aan het project om een 

intergemeentelijke noodplancoördinator aan te werven; 

Gelet op het ontwerp van het nieuwe KB betreffende de nood- en interventieplanning waarin wordt 

gewezen op de uitbreiding van het takenpakket van de noodplanambtenaar en de mogelijkheden om 

een noodplancoördinator te delen tussen verschillende overheden; 
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Gelet op voorliggende samenwerkingsovereenkomst betreffende de intergemeentelijke aanpak inzake 

noodplanning die aan de burgemeesters en algemeen directeurs van de participerende gemeenten ter 

ondertekening zal worden voorgelegd; 

Gelet op de vraag van de dienst integrale veiligheid en noodplanning om de 

samenwerkingsovereenkomst goed te keuren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw : 

Waarom nemen enkel deze vier gemeenten deel? Is het niet logischer om bvb. ook Brasschaat en 

Brecht hierbij te betrekken? En zal de standplaats van deze functie in Schoten zijn? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

We geven hier gevolg aan een oproep van de provincie gouverneur. Dit wordt een dermate 

gespecialiseerde materie, denken we maar aan oefeningen en dergelijke of coördinatie op het terrein 

als zich effectief een noodsituatie voordoet, dat we dit niet meer kunnen bijvoegen bij een andere 

functie zoals nu het geval is in Schoten. Sommige gemeenten waren bereid hier in mee te stappen, 

andere waren geïnteresseerd maar om allerlei redenen nog niet bereid om in dit verhaal mee te 

stappen. Ik sluit niet uit dat dit naar de toekomst nog gebeurt. Er is een limiet aan het aantal gemeenten 

die dit kunnen delen maar er is nog ruimte. Wat de standplaats betreft gaan we proberen dit in Schoten 

te houden maar dit is geen absolute must voor een persoon die toch zijn tijd over meerdere gemeenten 

zal delen. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert: 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 

Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 

Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan voorliggende samenwerkingsovereenkomst inzake de inzet van een 

intergemeentelijke noodplancoördinator voor de gemeenten Ranst, Schilde, Schoten en Zandhoven.  

Artikel 2 

Deze samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening voor te leggen aan de burgemeesters en 

algemeen directeurs van de participerende gemeenten. 

 

6. AANPASSING DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK 

De raad, 

Gelet op het vigerende dienstreglement voor de gemeentelijke bibliotheek; 

Gelet op het feit dat het onmogelijk is om via de betaalautomaat waarborgen terug te betalen; 

Gelet op het advies van de beheerraad van 29 mei 2018 betreffende de aanpassingen aan het 

dientreglement;  

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 juli 2018 met 

deze aanpassingen met ingang van 1 oktober 2018;  

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

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 

Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 

Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met de aanpassingen met ingang van 1 oktober 2018 aan het dienstreglement van de 

bibliotheek. 

 

7. JAARVERSLAG INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND BISCUIT 

2017 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2015 houdende de goedkeuring van de statuten van 

de intergemeentelijke projectvereniging "Biscuit", het samenwerkingsverband dat bibliotheken, 

cultuur- en gemeenschapscentra en cultuurdiensten van de gemeenten Schoten, Schilde, Stabroek, 

Brasschaat, Brecht en Kapellen samenbrengt;  

Overwegende dat de deelnemende gemeenten via de projectvereniging meer service en kwaliteit 

willen bieden op het vlak van bibliotheken en cultuurcentra/gemeenschapscentra door het aanbod in de 

verschillende gemeenten op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat het opzetten en realiseren van grotere projecten ook tot de mogelijkheden behoort; 

Gelet op het activiteitenverslag en financieel verslag van de accountant van 2017 zoals goedgekeurd in 

de raad van bestuur van 20 juni 2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Neemt akte: 

van het activiteitenverslag en verslag van de accountant voor 2017 van de intergemeentelijke 

projectvereniging Biscuit. 

 

8. WOONZORGGROEP VOORKEMPEN MEERJARENPLAN 2018-2020 EN BUDGET 

2018 

De raad, 

Overwegende dat het budget 2018 en het meerjarenplan van de Woonzorggroep Voorkempen op 19 

juni 2018 is voorgelegd voor advies aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende het verzoek van de Raad van bestuur van de Woonzorggroep Voorkempen aan de 

gemeenteraad om in toepassing van artikel 148 § 1 en 228 van decreet d.d. 19.12.2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn goedkeuring te verlenen aan het 

strategisch meerjarenplan 2018-2020; 

Overwegende het verzoek van de Raad van bestuur van de Woonzorggroep Voorkempen om in 

toepassing van artikel 150 en 228 van decreet d.d. 19.12.2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van het budget 2018; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Tabel financieel doelstellingenplan 

In 2019 tekort 641000€  In 2020 181000: Wat is hier de oorzaak van? Hoe wordt dit opgelost? 

Wat gaat de evolutie zijn van de bijdragen van beide gemeenten? 

Welke garanties zijn er dat de dagligprijs niet verhoogt? 

Wat is de status van de wachtlijsten? Is er zicht op verbetering? 

Het is niet mogelijk om in deze vergadering een antwoord op die vragen te verlangen maar is het 

mogelijk dat deze vragen aan de woonzorggroep bezorgd worden en dat er schriftelijk op deze vragen 

geantwoord wordt. 

Gelet op de tussenkomst van voorzitter Gerd Adriaensen: 

We zullen deze vragen aan de woonzorggroep bezorgen en hen vragen schriftelijk te antwoorden en 

we zullen deze informatie beschikbaar maken voor alle gemeenteraadsleden. 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 

Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 

Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het strategisch meerjarenplan 2018-2020 van de Woonzorggroep 

Voorkempen in toepassing van artikel 148 § 1 en 228 van het decreet d.d. 19.12.2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van het budget 2018 van de Woonzorggroep Voorkempen in toepassing van artikel 

150 en 228 van het decreet d.d. 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

9. KERKFABRIEKEN: JAARREKENING 2017 

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten, inzonderheid artikel 54 e.v., zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, inzonderheid artikel 39 e.v., zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 

december 2012; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 

boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 

besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 

Overwegende dat het bestuursorgaan jaarlijks de rekening van het voorgaande jaar vaststelt en ze voor 

1 maart indient bij het centraal kerkbestuur; 
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Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen voor 1 mei gelijktijdig aan het 

gemeentebestuur en aan de provinciegouverneur overmaakt; 

Overwegende dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de 

goedkeuring van de gouverneur; 

Overwegende dat de gemeenteoverheid binnen een termijn van 50 dagen, ingaande de dag na 

ontvangst van het dossier op haar diensten, het advies samen met de verantwoordingsstukken 

betreffende de rekening toestuurt aan de provinciegouverneur; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Besluit: met 22 stemmen ja, tegen 1 stem neen 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, 

Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert 

Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 

Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert stemt neen. 

Artikel 1 

Gunstig advies te verlenen over de rekening dienstjaar 2017 van volgende kerkfabrieken: 

- Sint-Cordula 

- Sint-Filippus 

- Heilige Familie 

- O.L.V. Koningin van alle Heiligen 

- Heilig Hart. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om dit advies toe te sturen aan de provinciegouverneur. 

 

10. OVEREENKOMST AANSTELLEN GEBIEDSMANAGER 

De raad, 

Overwegende dat POM Antwerpen een overeenkomst met betrekking tot aanstelling van een 

gebiedsmanager voor het bedrijventerrein Kanaalkant voorstelt tussen de verschillende partijen (POM 

Antwerpen, Vlaamse Waterweg, gemeente Schoten, gemeente Wijnegem, stad Antwerpen); 

Overwegende dat Kaderplan Albertkanaal een ruimtelijke totaalvisie voor het gebied omvat en werd 

opgemaakt in samenwerking met lokale en bovenlokale beleidspartners; 

Overwegende dat ter uitvoering van de visie een aantal acties gedefinieerd werden, waarvan een groot 

deel in uitvoering is; 

Gelet op de resultaten van de verschillende acties waaruit blijkt dat om een doorgedreven 

herontwikkeling mogelijk te maken het concept van de gebiedsmanager naar voor wordt geschoven; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 28 november 2017 inzake afsluiten overeenkomst 

tussen de verschillende partijen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,39 excl. btw of  

€ 30.000,00 incl. 21 % btw; 

Gelet op het collegebesluit d.d. 28 november 2017; 

Overwegende dat de subsidie integraal deel uit maakt van deze overeenkomst; 
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Overwegende dat de financiële kost incl. subsidie, volgens verdeelsleutel 20,5 %, voor de gemeente 

Schoten een bedrag van 7.544 euro / jaar bedraagt; 

Gelet op het collegebesluit d.d. 17 april 2018 houdende akkoord tot aanstelling gebiedsmanager; 

Gelet op de totale geraamde projectkost 368.000 euro (verdeeld over de verschillende instanties) over 

2 jaar; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden op BW2 op 

3124/64932050/0610 ten bedrage van 8.000,00 euro op 2018 en 8.000,00 euro op 2019; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 

Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 

Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met een delegatiebevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om de 

'overeenkomst met betrekking tot aanstelling gebiedsmanager' goed te keuren. 

Het visum van de waarnemend financieel directeur zal gegeven worden bij de goedkeuring in het 

college.  

Artikel 2 

De betaling zal gebeuren met het krediet te voorzien op het exploitatiebudget van 2018, op budgetcode 

3124/64932050/0610 ten bedrage van 8.000,00 euro per jaar voor de jaren 2018 - 2019. 

 

11. UITBREIDING BEHEERSOVERDRACHT AAN IGEAN MILIEU & VEILIGHEID - 

LEVERING EN PLAATSING IDENTIFICATIE- EN REGISTRATIESYSTEMEN VOOR 

DIFTAR 

De raad, 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

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

en afvalstoffen, kortweg het Materialendecreet genoemd; 

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

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

recyclagepark; 

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

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

afval; 

Overwegende dat de gemeente Schoten een eigen ophaaldienst heeft die instaat voor de inzameling 

huis-aan-huis van diverse afvalstoffen; 

Overwegende dat voor deze inzameling gebruik gemaakt wordt van 3 ophaalwagens, waarvan 1 

ophaalwagen aangekocht is in 2011 (levering 2012) en 2 ophaalwagens via Igean in 2017 (levering 

2018); 
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Overwegende dat de gemeente Schoten deze ophaalwagens wenst uit te rusten met een identificatie- 

en registratiesysteem voor diftar, op basis waarvan betaald moet worden volgens het aangeboden 

volume; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Igean milieu & veiligheid van 2 juli 2014 onder 

punt 3 om een overheidsopdracht met name een open offerteaanvraag te organiseren voor het leveren, 

plaatsen en in dienst nemen van een identificatie-, weeg- en registratiesysteem voor diftar; 

Overwegende dat in het bestek onder punt 3.3. Uitvoeringstermijn, voorzien is dat bijkomende 

systemen kunnen aangekocht worden op afroep, en dit binnen de 4 jaar na sluiting van de opdracht; 

Gelet op de publicatie van de overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een identificatie-, 

weeg- en registratiesysteem voor diftar-inzameling op 14 juli 2014 met referentienummer 

00690940/2014013053; 

Overwegende dat de opening der biedingen heeft plaatsgevonden op 20 augustus 2014; 

Overwegende dat volgende leveranciers een offerte hebben ingediend: 

1. AE Van de Vliet bvba, Industriedijk 14, 2300 Turnhout 

2. Plastic Omnium nv, Rong oost 14, 9400 Ninove 

3. Eurobins Belgium bvba, Kielsbroek 4 bus 27, 2020 Antwerpen 

4. TWS Belgium bvba, Turnhoutsebaan 1/001, 2470 Retie; 

Gelet op het verslag van nazicht van de biedingen van augustus 2014 waarin de offertes beoordeeld 

werden op basis van volgende gunningscriteria: 

1. prijs 60 % 

2. technische kwaliteit 40 % 

Totaal 100 %; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Igean milieu & veiligheid van 3 september 2014 

waarmee de opdracht voor de aankoop van een identificatie-, weeg- en registratiesysteem voor diftar 

inclusief onderhoudscontract, gegund werd aan AE Van de Vliet bvba, Industriedijk 14 te 2300 

Turnhout; 

Gelet op de gunning van de opdracht bij wijze van opdrachtbrief van Igean d.d. 20 oktober 2014; 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn van de opdracht aldus eindigt op 19 oktober 2018; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2016 waarmee aan Igean milieu & veiligheid 

beheersoverdracht werd gedaan voor welbepaalde taken en opdrachten; 

Overwegende dat deze beheersoverdracht te allen tijde kan uitgebreid worden; 

Overwegende dat dit steeds een beslissing van de gemeenteraad vereist; 

Overwegende dat de gemeente Schoten beroep wenst te doen op Igean milieu & veiligheid voor het 

leveren en plaatsen van een identificatie- en registratiesysteem voor diftar voor drie ophaalwagens; 

Gelet op de overheidsopdracht die Igean hiervoor georganiseerd heeft; 

Overwegende dat in het kader van deze procedure de mededinging afdoende gespeeld heeft wat tot 

marktconforme prijzen heeft geleid; 

Overwegende dat er nog steeds beroep kan gedaan worden op de betrokken overheidsopdracht en dat 

de opgegeven prijzen nog steeds geldig zijn; 

Gelet op de besprekingen met Igean en AE Van de Vliet op 22 maart 2018; 
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Overwegende dat de kostprijs van een identificatie-, weeg- en registratiesysteem voor diftar, inclusief 

GPRS-verbinding en track & trace 18.500,00 euro excl. btw en onderhoud per jaar 4.950,00 euro excl. 

btw dus in totaal 23.450,00 euro excl. btw of 28.374,50 euro incl. btw per stuk bedraagt; 

Gelet dat de gemeente Schoten een volume diftar heeft en dus geen weegsysteem nodig heeft; 

Gelet op de offerte van IGEAN met referentie PM/STVW/2721/0818 d.d.23 augustus 2018 

aansluitend aan de overheidsopdracht identificatie-, weeg- en registratiesysteem voor diftar inzameling 

met ref. 00690940/2014013053 waarin de prijs van een volume diftar wordt vastgelegd; 

Overwegende dat de kostprijs van een identificatie- en registratiesysteem voor diftar zonder 

weegsysteem inclusief GPRS-verbinding en track & trace 12.600,00 euro excl. btw bedraagt en dit 

voor de drie ophaalwagens dan 37.800,00 euro excl. btw of 45.738,00 euro incl. btw bedraagt; 

Overwegende dat de gemeente Schoten geen onderhoudscontract wenst aan te gaan; 

Overwegende dat in het budget 2018 onder registratiesleutel 1419/003/008/002/002 - 0300 – 2421000 

50.000,00 euro werd voorzien; 

Gelet op het voorstel om de beheersoverdracht zoals opgenomen in de beslissing van de gemeenteraad 

van 26 mei 2016 uit te breiden met de aankoop van drie identificatie- en registratiesystemen voor 

diftar, exclusief onderhoud voor de drie ophaalwagens voor een totaal bedrag van 37.800,00 euro excl. 

btw of 45.738,00 euro incl. btw; 

Gelet op het toelichtingsverslag van 27 juli 2018 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der werken; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 

Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 

Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald 

Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De beheersoverdracht van de gemeente Schoten aan Igean milieu & veiligheid zoals opgenomen in het 

gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2016 wordt uitgebreid met de aankoop van drie nieuwe identificatie- 

en registratiesystemen voor een totaal bedrag van 37.800,00 euro excl. btw of 45.738,00 euro incl. 

btw. 

Artikel 2 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend om een overeenkomst af 

te sluiten met de concrete uitvoeringsmodaliteiten. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing worden bezorgd aan Igean milieu & 

veiligheid. 
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12. AANKOOP CONFERENTIESYSTEEM EN MULTIMEDIALE STURING - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Raadslid Sofie Goffin vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 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. 10 augustus 2018 van de aankoopdienst; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop conferentiesysteem en multimediale sturing” 

een bestek met nr. 18AD09 werd opgesteld door de aankoopdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of  

€ 120.000,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget en 

exploitatiebudget van 2018, op budgetcodes GEM/24210000/0110 (actie 1419/001/006/001/001), 

GEM/61607000/0110 (actie 1419/005/001/007/001) en GEM/61609000/0110 (actie 

1419/001/006/001/001); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef ; 

Eindelijk, reeds jaren vragen we hier naar zodat het zinloze “ja” eindelijk kan vervangen worden 

Wel vind ik de aanschaf van slechts 2 reservetoestellen vrij beperkt als we er van uit gaan dat dit 

systeem toch minimum 12 jaar zou moeten mee gaan 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster ; 

Dit vinden we goede suggesties. We zullen dit aanpassen in het bestek zowel wat de vraag betreft om 

een langere garantieperiode te vragen dat er nog vervang- of bijkomende toestellen kunnen geleverd 

worden als meer toestellen aankopen dan nu voorzien is. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 
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Gelet op het antwoord van algemeen directeur Rony Lejaeghere; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie 

Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18AD09 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

conferentiesysteem en multimediale sturing”, opgesteld door de aankoopdienst. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of  

€ 120.000,00 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 investeringsbudget en exploitatiebudget van 2018, op 

budgetcodes GEM/24210000/0110 (actie 1419/001/006/001/001), GEM/61607000/0110 (actie 

1419/005/001/007/001) en GEM/61609000/0110 (actie 1419/001/006/001/001). 

 

13. TENNISCLUB GEMEENTEPARK: VERNIEUWEN DAKBEDEKKING - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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

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

en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (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; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Gelet op de toelichting van Luc Verryckt, technische dienst – uitvoeringen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Tennisclub gemeentepark: vernieuwen dakbedekking” 

een bestek met nr. 18LV08 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.322,50 excl. btw of  

€ 47.580,23 incl. 21 % btw (€ 8.257,73 btw-medecontractant); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode GEM/26100007/074099 (actie 1419/004/005/002/009); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef ; 

Heeft men in een keer de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen en groendak overwogen en 

zo nee waarom niet? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Het dak is een goed dak om zonnepanelen op te leggen en dat zal ook gebeuren zij het dat de 

tennisclub dit zelf gaat investeren welliswaar met subsidies. Het dak leent zich echter niet als groendak 

omdat het licht hellend is. 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie 

Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18LV08 en de raming voor de opdracht 

“Tennisclub gemeentepark: vernieuwen dakbedekking”, opgesteld door de technische dienst - 

uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  

€ 39.322,50 excl. btw of € 47.580,23 incl. 21 % btw (€ 8.257,73 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GEM/26100007/074099 (actie 1419/004/005/002/009). 
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14. AANLEGGEN TOEGANGSWEG NAAR SPEELPLAATS GAMW - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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

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

en latere wijzigingen; 

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

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 26 juli 2018 van Glenn Duthoy, technische dienst – uitvoeringen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleggen toegangsweg naar speelplaats GAMWD” 

een bestek met nr. 18/GD/01 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.562,50 excl. btw of  

€ 30.930,63 incl. 21 % btw (€ 5.368,13 btw-medecontractant); 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode GEM/22200500/082001 (actie 1419/003/003/001/011); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gezien onze gemeente en de hogere overheden de bodem zo veel mogelijk willen ontharden, begrijpen 

wij niet waarom hier gekozen is voor klinkers. Wij vragen dat dit dossier herbekeken wordt en dat er 

gekozen wordt voor grasdals, of op zijn minst waterdoorlatende klinkers, zeker gezien de verharding 

slechts occasioneel gebruikt zal worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Wij hadden bij de behandeling van het dossier dezelfde reflex. Echter de toegang zelf is afhellend naar 

de velden van de Van Craenstraat, dus de bodeminfiltratie is verzekerd. Voorts gaat onze dienst der 

werken met zware voertuigen en materiaal over deze weg zodat grasdals of waterdoorlatende klinkers 

niet aangewezen zijn. 

Besluit: met 22 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis 
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De keersmaeker, Bert Batens, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 

Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18/GD/01 en de raming voor de opdracht 

“Aanleggen toegangsweg naar speelplaats GAMWD”, opgesteld door de technische dienst - 

uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  

€ 25.562,50 excl. btw of € 30.930,63 incl. 21 % btw (€ 5.368,13 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GEM/22200500/082001 (actie 1419/003/003/001/011). 

 

15. NATIONALE WERF - FLUITBERGSTRAAT: VERNIEUWEN VOETPADEN + 

TOPLAAG RIJWEG EN PARKEERSTROOK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 

EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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

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

en latere wijzigingen; 

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

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het verslag van de vergadering van de Raadscommissie Mobiliteit en Toegankelijkheid d.d. 

11 juni 2018; 

Gelet op de toelichtingsnota van Dave Fiten, werfleider; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Nationale Werf - Fluitbergstraat: Vernieuwen 

voetpaden + toplaag rijweg en parkeerstrook” een bestek met nr. 18DF05 werd opgesteld door de 

technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 200.036,04 excl. btw of  

€ 242.043,61 incl. 21 % btw (€ 42.007,57 btw-medecontractant); 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/002); 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie 

Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 18DF05 en de raming voor de opdracht “Nationale 

Werf - Fluitbergstraat: Vernieuwen voetpaden + toplaag rijweg en parkeerstrook”, opgesteld door de 

technische dienst - uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 200.036,04 excl. btw of € 242.043,61 incl. 21 % btw (€ 42.007,57 btw-medecontractant). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/002). 

 

16. AANSTELLING VAN RECHTSWEGE WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 houdende de openverklaring van de functie van 

financieel directeur om te begeven bij wijze van aanwerving waarbij selectieproeven worden 

georganiseerd; 

Overwegende dat de aanwervingsprocedure niet afgerond is op 1 augustus 2018 en er derhalve op  

1 augustus 2018 geen financieel directeur kan worden aangesteld; 

Gelet op artikel 584 § 2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (SB 15 februari 2018) 

luidende als volgt: 

"Als op 1 augustus 2018 er geen financieel directeur noch waarnemend financieel directeur is, dan is 

met ingang van 1 augustus 2018 de persoon, vermeld in artikel 583, § 2, eerste lid, met de meeste 

anciënniteit in de betrekking van financieel beheerder, van rechtswege waarnemend financieel 
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directeur. Bij afwezigheid, verhindering of beëindiging van deze waarneming, regelt de gemeenteraad, 

met behoud van de toepassing van artikel 586, de vervanging”; 

Overwegende dat Herman Martens de functie van financieel beheerder in de gemeente Schoten heeft 

sedert 1 augustus 1989 en derhalve de meeste anciënniteit heeft; 

Overwegende dat overeenkomstig deze bepaling de huidige financieel beheerder van de gemeente van 

rechtswege waarnemend financieel directeur wordt met ingang van 1 augustus 2018; 

Neemt akte: 

van de van rechtswege aanstelling van Herman Martens als waarnemend financieel directeur met 

ingang van 1 augustus 2018. 

De waarnemend financieel directeur krijgt een waarnemingstoelage die gelijk is aan het verschil tussen 

het salaris dat hij bij een aanstelling in het ambt van financieel directeur zou ontvangen en het salaris 

dat de financieel beheerder van de gemeente kreeg. De effectieve waarnemingstoelage zal in een 

afzonderlijk gemeenteraadsbesluit worden vastgesteld. 

 

17. OPENVERKLARING BELEIDSMANAGER GEDEELDE DIENSTEN 

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van het departement gedeelde diensten alsook de vaststelling van de aanwervings- 

en bevorderingsvoorwaarden; 

Overwegende dat in deze personeelsformatie de functie van beleidsmanager gedeelde diensten (A4a-

A4b) is opgenomen; 

Overwegende dat de statutaire functie van beleidsmanager gedeelde diensten (A4a-A4b) kan 

openverklaard worden om te begeven bij wijze van aanwerving; 

Overwegende dat hiervoor een vergelijkende selectieprocedure georganiseerd wordt en dat er ook een 

wervingsreserve wordt aangelegd; 

Gelet op de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel betreffende de 

geldigheidsduur van de wervingsreserves voor betrekkingen in statutair dienstverband; 

Overwegende dat de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen voor de betrekking dient te 

worden bepaald; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie 

Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Eén voltijdse statutaire functie van beleidsmanager gedeelde diensten (A4a-A4b) wordt openverklaard 

bij wijze van aanwerving. 

Artikel 2 

De aanwervingsvoorwaarden voor de statutaire functie van beleidsmanager gedeelde diensten (A4a-

A4b) zijn vastgesteld als volgt: 
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Aanwerving 

1° minimum 5 jaar relevante beroepservaring aantonen 

2° Belg zijn 

3° Houd(st) er zijn van een masterdiploma van universitair onderwijs of gelijkwaardig onderwijs 

4° Geslaagd zijn in een vergelijkende selectieproef: selectieprogramma.  

Selectieprogramma 

1) Een verkennend selectiegesprek. Dit gesprek gebeurt door minimum twee leden van de 

selectiecommissie op basis van een gestandaardiseerd CV en toetst het profiel van de kandidaat, 

evenals zijn motivatie en interesse met de vereisten van de functie. (10 punten) 

2) Assessment (40 punten) 

3) Een selectiegesprek met de selectiecommissie (50 punten) bestaande uit  

 a. de voorstelling van een managementcase die - voorafgaand aan het gesprek - voorbereid 

wordt door de kandidaat 

 b. een kritische bevraging van de voorgestelde managementcase, aangevuld met het verder 

aftoetsen van het profiel van de kandidaat met de functievereisten. 

Te behalen punten: minimum 50 % op iedere proef en 60 % in totaal. 

Artikel 3 

Een wervingsreserve samen te stellen voor de statutaire functie van beleidsmanager gedeelde diensten 

(A4a-A4b) geldig tot drie jaar na de datum van het proces-verbaal van de vergelijkende selectieproef. 

Artikel 4 

Kandidaturen worden gericht aan het selectiekantoor uiterlijk op 31 oktober 2018. De kandidatuur is 

vergezeld van een CV en een kopie van het diploma. 

Artikel 5 

De openverklaring zal bekendgemaakt worden door een aankondiging in De Bode van Schoten, op 

relevante websites en sociale media en via intranet en ad valvas. 

 

18. GEBRUIKSOVEREENKOMST GELMELENHOF: SCHOOLJAAR 2018-2019 

De raad, 

Gelet op het overleg van 26 januari 2017 over de nieuwbouw van de kleuterschool Gelmelenstraat, 

waarbij de burgemeester toestemming gaf om het gebruik van het Gelmelenhof als tijdelijke locatie 

voor klaslokalen te onderzoeken; 

Gelet op het verslag van de preventiedienst GID Antwerpen & Periferie betreffende de rondgang op 6 

februari 2017; 

Gelet op het verslag van de brandweer van de rondgang van 22 februari 2017; 

Gelet op het capaciteitstekort, in afwachting van het in gebruik nemen van een nieuw schoolgebouw 

tijdens het schooljaar 2018-2019; 

Gelet op de brief van 24 februari 2017 van de directie van KBS Sint-Cordula waarbij gevraagd wordt 

tijdelijk gebruik te mogen maken van het leegstaand gebouw "Gelmelenhof" om gedurende het 

schooljaar 2017-2018 twee kleuterklassen van de kleuterschool Gelmelenstraat te huisvesten, in 

functie van de verplichte doorstroom naar het lager onderwijs in dezelfde school; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2017 waarbij 

akkoord werd gegaan om het Gelmelenhof gratis ter beschikking te stellen aan het KBS Sint-Cordula 
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voor de huisvesting van de twee kleuterklassen gedurende het schooljaar 2017-2018, met een 

mogelijke verlenging nadat de timing van de eigen werken in het Gelmelenhof gekend is; 

Gelet op het besluit van 27 juni 2017 van de gemeenteraad waarbij de gebruiksovereenkomst tussen de 

gemeente en de vzw Katholieke Basisscholen Schoten werd goedgekeurd, mits artikel 4 te wijzigen in 

"de gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op een symbolische euro" en mits naleving van de volgende 

voorwaarden: 

-  de school zal met eigen middelen instaan voor de aanpassingswerken om te voldoen aan de 

veiligheidsaspecten volgens de verslagen van de preventiedienst van de scholengroep en de 

brandweer; 

-  de school zal eveneens de kosten voor de nutsvoorzieningen ten laste nemen; 

Gelet op de brief van 30 januari 2018 van Veerle Molkens, directeur van Sint-Cordula kleuterafdeling, 

waarbij gevraagd wordt of het gebruik van de lokalen in het Gelmelenhof verder gezet kan worden 

voor het schooljaar 2018-2019, aangezien de werken voor het nieuwe schoolgebouw niet gestart zullen 

worden voor 1 juli 2019; 

Gelet op het advies van de technische dienst/patrimonium betreffende de veiligheid van de lokalen; 

Gelet op het verslag van de brandweer van de rondgang van 7 september 2018; 

Overwegende dat de werken aan het nieuwe schoolgebouw niet zullen starten voor 1 juli 2019; 

Overwegende dat het tijdelijk gebruik van de lokalen in het Gelmelenhof kan verder gezet worden, 

onder dezelfde voorwaarden van de gebruiksovereenkomst voor het schooljaar 2017-2018; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie 

Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, 

Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de hierna volgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en de vzw 

Katholieke Basisscholen Schoten voor het in gebruik nemen van een aantal lokalen in het 

Gelmelenhof: 

GEBRUIKSOVEREENKOMST 

Tussen 

het gemeentebestuur van Schoten, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer 

Maarten De Veuster, burgemeester en de heer Rony Lejaeghere, algemeen directeur, ingevolge het 

besluit van de gemeenteraad van 6 september 2018, 

Hierna de gemeente genoemd, 

en 

Katholieke Basisscholen Schoten vzw, vertegenwoordigd door Chris Van Noten, voorzitter, 

Hierna de gebruiker genoemd, 

wordt het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1. - Voorwerp 

De gemeente stelt het lokaal links naast de voordeur en alle lokalen op de eerste verdieping van het 

Gelmelenhof, gelegen in de Gelmelenstraat 1 te Schoten, ter beschikking van de gebruiker. 

Artikel 2. - Duur 

De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor 1 schooljaar, vanaf 1 september 2018 tot en met 30 

juni 2019. 

Artikel 3. - Opzeg en beëindiging 

Opzegging van de overeenkomst door één van beide partijen is mogelijk mits kennisgeving via een 

aangetekend schrijven en naleving van een opzegtermijn van 3 maanden. 

De partijen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik in onderling overleg schriftelijk beëindigen. 

Artikel 4. - Gebruiksvergoeding 

De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op een symbolische euro. 

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

Schoten bij Belfius. 

Artikel 5. - Nutsvoorzieningen 

De gebruiker betaalt de kosten van de nutsvoorzieningen tijdens de ingebruikname: 

- 100 % van het water- en elektriciteitsverbruik 

- 50 % van het gasverbruik. 

Artikel 6. – Plichten gebruiker 

De gebruiker verbindt zich er toe over het gebouw te waken als een goede huisvader. 

De gebruiker doet de nodige aanpassingen in functie van de veiligheid, conform het advies van de 

brandweer, vooraleer de daartoe bestemde lokalen worden gebruikt als klaslokalen. 

Het gebouw dient na gebruik achtergelaten te worden in de staat waarin het zich bevindt bij de 

aanvraag van de overeenkomst. 

De gebruiker verwittigt bij dringende herstellingen onmiddellijk de gemeentelijke verantwoordelijke 

van de gebouwen. 

De gebruiker waakt er over dat de lokalen tijdens de openingsuren uitsluitend toegankelijk zijn voor 

het personeel, de leerlingen en hun ouders. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van het gebouw. 

Afspraken met betrekking tot het sleutel- en eventueel alarmgebruik worden rechtstreeks met de 

gemeentelijke verantwoordelijke van het gebouw geregeld. 

De gebruiker mag de lokalen niet onderverhuren aan derden. 

Artikel 7. - Kosten en registratie 

De gebruiksovereenkomst is van openbaar nut. Eventuele registratiekosten zijn ten laste van de 

gebruiker. De gebruiker verbindt er zich toe de gebruiksovereenkomst te laten registreren binnen de 

maand na ondertekening ervan en een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan de 

gemeente. 

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Schoten op 6 september 2018 in 3 originele exemplaren. 

 

Het 1ste exemplaar is bestemd voor Katholieke Basisscholen Schoten vzw. 

Het 2de exemplaar is bestemd voor het gemeentebestuur. 
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Het 3de exemplaar is bestemd voor de FOD Financiën - Registratiekantoor Antwerpen 2. 

Namens Katholieke Basisscholen Schoten vzw  Namens de gemeente,    

  

de voorzitter  coördinerend  de algemeen directeur      de burgemeester 

    directeur 

Chris Van Noten Veerle Molkens  Rony Lejaeghere                 Maarten De Veuster 

  

 

19. FUSIE WATER-LINK EN RIO-LINK 

De raad, 

Gelet op het schrijven van Rio-Link NV houdende de fusie met Water-Link NV waardoor Rio-Link 

NV ophoudt te bestaan; 

Neemt akte: 

van het schrijven van Rio-Link NV betreffende hun fusie met Water-Link NV waardoor Rio-Link NV 

ophoudt te bestaan. 

 

20. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WATER-LINK 

Raadslid Ilse Stockbroekx verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

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

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

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt 

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

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2014 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; 

Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 28 juni 2018, binnengekomen op 2 juli 2018 

(2036/2018) voor de buitengewone algemene vergadering van Water-Link, die plaatsvindt op 28 

september 2018 om 15.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 

Antwerpen met als agenda:  

- Statutenwijziging; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 
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Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Water-Link op 28 

september 2018 om 15.00 uur en er goedkeuring aan te verlenen alsook aan zijn inhoud. 

Artikel 2 

De afgevaardigde(n) van de gemeente op de bijzonder algemene vergadering van Water-Link van 28 

juli 2018 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, te mandateren om 

overeenkomstig bovenstaande beslissingen te stemmen. 

Artikel 3 

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 ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 

 

21. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER 

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 aanvullend reglement 351, goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 maart 2004; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 23 juli 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om de verkeersborden E1 en de onderborden in de Venstraat tussen huisnummer 161 

en inrit parking Aldi te verwijderen.  

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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22. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER:  

SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

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

verkeerstekens; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het raadsbesluit van 28 september 2017 betreffende het aanvullend reglement met betrekking 

tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een 

handicap ter hoogte van Jozef Hendrickxstraat 58; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 23 juli 2018; 

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

kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 

overleden is; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 28 september 2017, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 

politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 

ter hoogte van Jozef Hendricxstraat 58, wordt opgeheven. Het verkeersbord E9a, met onderbord met 

pictogram voor personen met een handicap, wordt verwijderd. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

23. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

VICTOR ADRIAENSSENSSTRAAT OPHEFFEN PARKEER- EN STILSTANDSVERBOD, 

ZIJDE PARK 

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; 
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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 aanvullend reglement 650, goedgekeurd op 1 september 2016; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 23 juli 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het parkeer- en stilstandverbod in de Victor Adriaenssensstraat, zijde park op te 

heffen. 

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

24. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: JOZEF 

HENDRICKXSTRAAT 167: 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 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, 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 Jozef 

Hendrickxstraat 167. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden 

voor personen met een handicap t.h.v. Jozef Hendrickxstraat 167 over een lengte van 6 meter. Het 

verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met 

opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

25. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

ZANDSTAPPENSTRAAT 85: 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 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Zandstappenstraat 85. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden 

voor personen met een handicap t.h.v. Zandstappenstraat 85 over een lengte van 6 meter. Het 

verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met 

opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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26. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

EUGEEN VERBISTSTRAAT 9: 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 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Verbiststraat 9. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Eugeen Verbiststraat 9 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord 

E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 

vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

27. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

KUIPERSSTRAAT 19: 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; 
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Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 9 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Kuipersstraat 19. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Kuipersstraat 19 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, 

met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 

vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

28. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

FERDINAND DE SCHUTTERSTRAAT 5: 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. 16 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, 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 

Ferdinand De Schutterstraat 5. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 

worden voor personen met een handicap t.h.v. Ferdinand De Schutterstraat 5 over een lengte van 6 

meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 

met opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

29. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

BEGONIALAAN 33: 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. 16 augustus 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 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 

Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, Erik Maes, Dirk Van Onckelen, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Artikel 1 

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

Begonialaan 33. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Begonialaan 33 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, 

met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 

vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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30. MARKERING FIETSOVERSTEEKPLAATSEN 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Peter Arnauw: 

Markering fietsoversteekplaatsen 

Vorig jaar is op de gemeenteraad door onze bevoegde schepen gezegd dat de nieuwe markering 

geschilderd ging worden op onze gewestwegen. Normaal gezien nog voor de winter, maar dit was niet 

meer gelukt. Ondertussen wordt het opnieuw herfst en zijn de schilderingen nog steeds niet 

aangebracht. Hoe ver staat men hiermee? Graag zien wij dit nog voor de winter gebeurd. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

10 september 

 

31. FIETS, VOETGANGERS- BRUGGETJE AAN SAS VENSTRAAT 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

Fiets, voetgangers- bruggetje aan sas Venstraat 

We hebben gehoord dat dit bruggetje zou afgeschaft worden omdat het sas geautomatiseerd wordt.  

Kan dit bruggetje niet behouden blijven als het sas geautomatiseerd wordt?  

Dit bruggetje wordt veelvuldig gebruikt en bied een grote meerwaarde voor voetgangers en fietsers.  

Er komen ook veel schoolgaande fietsers langs deze brug.  

We begrijpen dan ook totaal niet dat men dit zou afschaffen vermits het toch perfect mogelijk moet 

zijn dit mee te automatiseren. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster ; 

Ik ben zelf redelijk intensief bezig geweest met dit dossier. Ik kan u goed nieuws melden. Ik heb zonet 

telefonisch bevestigd gekregen dat de oversteek zal blijven. Dit is nog niet getekend maar dit is alvast 

goed nieuws. 

Ook verzoek ik uw steun om een soortgelijke oplossing te maken aan SAS 6 en SAS 8 waar we ook 

een oversteekplaats willen houden voor voetgangers en fietsers indien mogelijk. 

 

32. HOMOFOBIE 

De raad, 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Wij hebben al 6 jaar een schepen met die bevoegheid en ondertussen is er werk van gemaakt om de 

reglementen aan te passen. 

van volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 
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Ik bedoel dat niet als verwijt naar het bestuur maar als een oproep naar de partijen die zich  nog niet 

gemeld hebben bij dit initiatief , dit alsnog te doen. 

van volgende tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Ik wil er op wijzen dat ik pas deze namiddag de bijkomende dagorde heb gekregen van de postbode. 

 

33. MONDELINGE VRAGEN 

De raad, 

Gelet op artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in de 

gemeenteraadszitting van 31 januari 2013; 

Gelet op de mogelijkheden voor de gemeenteraadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda 

van de gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 

Neemt akte: 

van de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Wij zijn blij dat er deze zomer zoveel vlaggen gehangen werden, zowel de vele Vlaamse als de min of 

meer Belgische vlaggen door het WK. Extra kleur in de gemeente kan nooit kwaad. We vinden het wel 

spijtig dat een bestuur, waarin toch veel mensen zitten die gevoelig zijn voor de symboliek van 

vlaggen, niet het respect hebben om de juiste vlag op de juiste moment te hangen. Zo stoort het ons 

niet dat de Vlaamse vlaggen al in juni werden opgehangen, maar we begrijpen dat mensen die België 

in het hart dragen, het storend vinden dat er op de Belgische feestdag meer Vlaamse vlaggen het dorp 

sieren dan de nationale driekleur. Graag hadden we volgend jaar hier extra aandacht voor gevraagd.  

van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Er is toch officieel bepaald hoe de bevlagging er naar aanleiding van feestdagen moet zijn. Hoe kun je 

insinueren dat wij ons daar niet aan houden. 

van de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef ; 

Op 21/7 hing er in het dorpscentrum geen belgische vlag . In het gemeentepark hing er 1 belgische 

vlag. 

van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Wij volgende de vigerende wetgeving 

van de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert ; 

Ik wil u melden dat er op 10/9 in het kasteel een politiek debat is over ontwikkelingssamenwerking  

waar iedereen voor uitgenodigd is, zij het dat een aantal fracties nog niet hun deelname aan het debat 

bevestigd hebben. 

van de tussenkomst van schepen Lieven De Smet; 

U zult ongetwijfeld het persbericht gelezen hebben dat u vond bij aankomst op deze gemeenteraad 

waarbij gemeld wordt dat de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en het filiaal 

Schoten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Merksem vanaf 1 september 2018 

samengevoegd worden in de Academie Schoten. Daarmee komt de Academie voor Beeldende Kunsten  

in zekere zin terug thuis in Schoten na 22 jaar lang bij het schoolbestuur Antwerpen geweest te zijn. 
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van de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Op 29/9 is het naar jaarlijkse gewoonte terug bal van de burgemeester waar alle gemeente- en OCMW 

raadsleden hartelijk voor zijn uitgenodigd. Dit is een a-politiek iets waar we terug een receptie voor 

sponsors doen waar u aan kunt deelnemen mits betalen van 50 Euro. Vanaf 21h is iedereen welkom 

voor het bal zelf dat gratis is . De activiteit wordt terug georganiseerd ten voordele van de Schotense 

jeugd. 

 

 

Zitting geheven te 21.15 uur. 

 

algemeen directeur, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 

 


