
 

 

 

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2018 

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN 

GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed. 

 

2. OPMAAK VAN ONTWERP VOOR AANPASSING ONTHAALRUIMTE 

POLITIEKANTOOR - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 augustus 2018 werd principieel akkoord 

gegaan met de aanstelling van een architect voor de opmaak van een ontwerp voor de 

aanpassing van het onthaalatrium in het politiegebouw Schoten voor een bedrag geraamd op 

11.500 euro incl. btw. 

Voor het geheel van de werken, het ontwerp met inbegrip van de volledige afwerking, werd 

een budget voorzien van 40.000 euro, alles inbegrepen. 

In de toelichtingsnota werd gemotiveerd waarom gekozen wordt voor architectenbureau 

"Bovenbouw Architectuur". Een ereloonovereenkomst werd opgemaakt. 

De gemeenteraad keurt de ontwerpopdracht van de firma "Bovenbouw Architectuur" goed. 

 

3. VERVANGING/VERNIEUWING DIENSTPISTOLEN POLITIEZONE - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De politiedienst wil overgaan tot de (geleidelijke) vervanging van de oude dienstpistolen. 

Door collega inspecteur Natascha Timmermans, specialist geweldbeheersing, werd een 

uitgebreide toelichting opgesteld, waarin gemotiveerd wordt: 

1. de noodzaak om de huidige dienstpistolen te vervangen door nieuwe pistolen; 

2. absolute voorkeur om de GLOCK te kunnen aankopen, als nieuw dienstpistool. 

Onderhavig voorstel betreft (in hoofdzaak) de aankoop van 45 nieuwe dienstpistolen 

(GLOCK 19 Gen5- of gelijkwaardig), inclusief de nodige holsters. 

De aankoop kan gebeuren ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

kennisgeving. 

4 firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan een prijsvraag. Er werd slechts één 

offerte ontvangen, van de firma FALCON. 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de technische beschrijving voor de opdracht 

“vervanging / vernieuwing dienstpistolen politiezone”, de lastvoorwaarden en de 

gunningswijze. 

 



 

 

 

4. GAMWD: HET INBOUWEN VAN EEN EVACUATIETRAPHAL  - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE. 

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2014 werd akkoord gegaan om 

Gie Bresseleers als consulent in te schakelen voor de herbestemming van kinderdagverblijf 

’t Beertje tot uitbreiding van de muziekschool. 

De verbouwingswerken werden verdeeld in verschillende fasen. 

Voor de inbouw van een evacuatietraphal werd een lastenboek opgemaakt door Gie 

Bresseleers. 

De raming voor de opdracht "het inbouwen van een evacuatietraphal" bedraagt € 119.871,58 

excl. btw. Er wordt dus voorgesteld om te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

De gemeenteraad keurt deze lastvoorwaarden en gunningswijze goed. 

 

5. AKTENAME VERZOEKSCHRIFT TOT NIETIGVERKLARING RAAD VAN 

STATE - RUP 'HERZIENING HOFSTRAAT' 

De gemeenteraad besliste op 29 maart 2018 de definitieve vaststelling van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Herziening Hofstraat' goed te keuren. 

Op 17 augustus 2018 stuurde Forum Advocaten een schrijven houdende een afschrift van 

een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend in opdracht van Ludovicus Bresseleers 

gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schoten  d.d. 29 maart 2018. 

De gemeenteraad neemt akte van het schrijven d.d. 17 augustus 2018 van Forum Advocaten. 

 

6. AGBS - TARIEFREGELING 01/10/2018 - 31/12/2019 

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten (AGBS) heeft in zitting 

van 6 september 2018 de nieuwe tarieven in de tariefregeling 01/10/2018 - 31/12/2019 

vastgesteld.  

De nieuwe tarieven worden verlaagd door de prijzen in het retributiereglement d.d. 26 mei 

2016 te vermenigvuldigen met een factor 5 in plaats van 6 (factor voor de periode 

01/01/2018 - 30/09/2018). 

De gemeente Schoten verbindt zich er toe om de vergoeding die door de gebruiker wordt 

betaald, zoals vastgesteld in het retributiereglment, niet te verhogen. Als gevolg hiervan kent 

de gemeente een prijssubsidie toe aan het AGBS gelijk aan het verschil tussen het tarief 

(vastgesteld in de tariefregeling) en de bijdrage te betalen door de vereniging (vastgesteld in 

het retributiereglement). 

De gemeenteraad keurt de voorliggende tariefregeling voor het gebruik van de sporthallen 

De Zeurt en Vordensteyn goed. 

 

 

 



 

 

 

7. AGBS - PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT 01/10/2018-31/12/2019 

Het huidige prijssubsidiereglement voor 2018 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 

21 december 2017.  

Op basis van de cijfers na de budgetwijziging 2018-1 is het aangewezen de multiplicator van 

de prijssubsidie te laten dalen van 5 naar 4.  

In het tariefreglement wordt de factor voor de berekening van de prijzen verlaagd van 6 naar 

5. Ter goedkeuring voorgelegd aan deze gemeenteraad d.d. 27 september 2018. 

De sportclubs betalen nog steeds dezelfde bijdragen zoals overeengekomen in het 

retributiereglement van 26/05/2016.  

De gemeenteraad keurt het voorstel van het aangepaste prijssubsidiereglement goed.  

Het aangepaste prijssubsidiereglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2018. 

 

8. AGBS - GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014-2019 WIJZIGING NR 9 

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten (AGBS) stelde op 6 

september 2018 het meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr 9 vast.  

De gemeenteraad keurt dit meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr 9 van het AGBS goed.  

 

9. AGBS - BUDGETWIJZIGING 2018-1 

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGBS) stelde in de zitting van 6 

september 2018 de budgetwijziging 2018-1 vast.  

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging 2018-1 van het AGBS. 

 

10. GESCHREVEN COLLECTIES BIB.: KASTKLARE JEUGDBOEKEN 2019/03-

2022/02 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Naar gewoonte worden er jaarlijks onderhandelingsprocedures uitgeschreven voor de 

levering van jeugdboeken voor de openbare bibliotheek. Omwille van de continuïteit van de 

leveringen, geven wij de voorkeur aan een aankoopperiode van drie jaar : van maart 2019 tot 

en met februari 2022. 

Vanaf 2019 willen we ook de jeugdboeken kastklaar aankopen. Omwille van het huidige én 

toekomstige personeelsbestand is dit noodzakelijk. De werking van de bibliotheek wordt 

steeds uitgebreider (de bib als ontmoetingsruimte en de organisatie van diverse activiteiten), 

waardoor er minder ruimte is voor de verwerking van de boeken. 

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed. 

 

 

 

 



 

 

 

11. GESCHREVEN COLLECTIES BIB.: KASTKLARE FICTIE 2019/03-2022/02 - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Naar gewoonte worden er jaarlijks onderhandelingsprocedures uitgeschreven voor de 

levering van fictie voor de openbare bibliotheek. Omwille van de continuïteit van de 

leveringen, geven wij de voorkeur aan een aankoopperiode van drie jaar : van maart 2019 tot 

en met februari 2022. 

Sinds 2015 worden de volwassenen boeken kastklaar aangekocht. Hiermee wordt een 

personeelslid uitgespaard. 

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. 

 

12. GESCHREVEN COLLECTIES BIB.: KASTKLARE NON-FICTIE 2019/03-

2022/02 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Naar gewoonte worden er jaarlijks onderhandelingsprocedures uitgeschreven voor de 

levering van non-fictie voor de openbare bibliotheek. Omwille van de continuïteit van de 

leveringen, geven wij de voorkeur aan een aankoopperiode van drie jaar : van maart 2019 tot 

en met februari 2022. 

Sinds 2015 worden de volwassenen boeken kastklaar aangekocht. Hiermee wordt een 

personeelslid uitgespaard. 

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. 

 

13. AANSTELLEN TAKELFIRMA VOOR ADMINISTRATIEVE TAKELING VAN 

VOERTUIGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

De overeenkomst met Depannage La France voor het administratieve takelen van voertuigen 

op Schotens grondgebied loopt ten einde op 31 december 2018. Er werd een bestek 

opgemaakt volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De gemeenteraad keurt het lastenboek en de gunningswijze goed. 

 

14. UITBREIDING URNENVELD - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

Op de gemeentelijke begraafplaats heeft het huidige urnenveld nog een capaciteit van 

ongeveer één jaar. Om de dienstverlening niet in het gedrang te brengen is het aangewezen 

om een nieuwe zone te ontwikkelen als urnenveld. 

Op vraag van verschillende betrokken diensten is geopteerd op een nieuw soort aanleg te 

voorzien. Het vorige ontwerp gaf problemen voor het groenbeheer (maaien, grasplukken op 

de dekstenen e.d.). 

Er worden deels bovengrondse urnenkelders voorzien met een 6-hoek vorm. De 

urnenkelders worden uitgevoerd in glad sierbeton met een basaltkleur, afgedekt met een 

afdekplaat in Zweeds graniet, type Jasberg. 

 



 

 

 

Deze worden half ondergronds geplaatst in een doorlopend grasplein. Er worden géén 

andere materialen rond de urnenkelders voorzien, zodat er vlot met de maaimachines 

gewerkt kan worden. De kelders steken voldoende boven de grond zodat er geen maaisel op 

de afdekplaten kan komen. De urnenkelders staan in lijn, wat een eenvoudig beheer en 

locatieplanning van de verschillende urnenkelders door middel van rij- en plaatsnummers. 

Op vraag van de begraafplaats werden er 2 herdenkingspleintjes voorzien om 2 diensten 

gelijktijdig te kunnen voorzien.  

De raming voor de volledige aanleg van het urnenveld bedraagt € 106.322,00 excl. btw of € 

128.649,62 incl. 21% btw 

Voor deze werken is een begrotingsartikel en actie voorzien, maar nog geen budgetten, deze 

worden voorzien bij de volgende begrotingswijziging. 

De gemeenteraad gaat akkoord met voorliggend ontwerp, lastvoorwaarden en raming. 

 

15. KINA 

Brief d.d. 1 juni 2018 van KINA aan OCMW en gemeente met de melding van de 

aanpassing van de statuten van KINA. Van "KINA p.v." naar " KINA wv" en dit naar 

aanleiding van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur. De huidige bepaling uit het 

OCMW-decreet met betrekking tot de OCMW-verenigingen worden opgeheven. Vanaf 1 

januari 2019 worden voor KINA p.v. de bepalingen uit het hoofdstuk met betrekking tot de 

welzijnsvereniging van toepassing. Het ontwerp van de aangepaste statuten zal later worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Op de Algemene Vergadering van 20.12.2017 werd er al een principiële beslissing genomen 

over de verlenging van de duur van de vereniging KINA p.v.  

De gemeenteraad keurt deze principiële beslissing goed. 

 

 

 


